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هوتأوواوليطسولئاا

يسوعفبىبنغماءامريكنهفيالناساختلافيبلغلم

الاحداثوجلائلوأعفالهوأقوالهوهنشأهاصلهفى،المسيح

فيتضاربتفقد،حياتههراحلمنمرحلهكلبهااقترفتالتي

)1(مواطنيههنفريقفزعم،أالاحزابحولهواصطرعتما!راءأهره

لمل!.انسانابنانسانهوبلكلاآخرونوقال،إلهاابناف

عنبأنفسهماولئكوربأ،الانبماءمنسلفكمننبيابههؤلاءيقنع

هنالأولوننقم.افضف!اضاالألوهيةثوبعليهيسبفواأن

الإخرونوزرىالناسغمارالىا!لهةبأخدهوواانهما،خرين

ذهبوهكذا،ا،لهةمرتبةالىالناسبأحدسمواانهمالاولمنعلى

يلالوهية.عرشيبوئوهانهؤلإءوأبىالرجلبإنسانيةاولئك

الكائنهذاشأنفيتبحثالمحدثينالمفكرينمنطائفةوجاءت

البلد:أو-طن.بهوطنمنبهاعلئوهوبهاقاموبالمكانبالوطنأوطن-ا

موطن.فهووطنااتخده



أسطورةغيرفمهيجدوافلمبانسانولشىبإلهليسالديالفد

التفري!.عاقبتهافرا!ورب،مرددة

يكنولميسوعبتاريخمةأقرمنالحقيقةكبداصابولقد

اثنينيسوعمنهنالكانذلك،المبطل!نمنبأسطوريتهالقائلون

التسمية:لىوىأشىءفييشترثانلاوهما،ا)2(واحدالا

إلهويلاخراسرائيلبنيأنبياءهنقبلهخلواكمن:نبىاحدهما

هذابينوشتان،الوثنيينلهة2منيداصرونهكانوامنكمتل

-..وذاك

خباثمالدهرصنحقبةشيعتيه!مابمنالفتنةاستعرتوقد

كانمانصفبنهماكليجحدانعلىالفريقانولواطأ،ضرامها

انهمؤكدارةولكانمابنصفيؤمنوأنساطعةحقيقةيعده

بينومزجاالمختلفتينالشخصيتينبينفزاوجا،فاضحةأكذوبة

اذمبتكراهسيحاالمزاجهذامنوولداالمتنافرتمنالطبيعتين

أصلعرأيوهو،بالناسوتاللاهوتفيهايلتقىمزدوجةطبيعة

يعتقدونعبادهموكان،القدامىا!لهةأنصافعنللذياديكونما

.سواءحدعلىوالبشرلهة71خصائصبينيجمعونانهم

باجماعهموالانسانلإله21بينالشقةالمسيحيةصانعوعبرلقد

الناسكانلقد.يسوعفياتحداوالانسانالإلهانعلىرأيهم

المرءعلىالامريلتبسانأيسرفمااشباهاالزمانغابرفيوالالهة

فليس،واحد3(زغرارعلىجميعاط!بموالقد.بينهمفيخل!

ولهذا.إلهاالإنسانيحوروانانشانالهال!يتحولانع!را

فبىيوحدواانفبىويسراسهولةليسوعترجموا.الذينصادف

كورنثوس000.211،بهنكرؤ.لمخر2بش!وعيكرزا؟ىكانانا"فانه-2

11:)!.

لتصلح.النصالعليهتض!ربالديالمثالالفرار-3
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استحال1*1انهالىفاطنمنفيرلموالمخلوقالخالقبينشخصه

واانساناالله

.8(2إ)فيلبيكبانسان"ا.لهيئةفي"وجد

عقليةخصائصعنتنمخلقيةوقسماتسماتلهاصبحت

الخصالتماثلمنمعروفهولماوذلك،معلومةخلقيةوصفات

الخالقبينالخلطبهذاانهممدركينغير،الاشكالتماثلعند

القوةفيالضعفوأدمجوابالكمالالنقصمزجواقدوالمخلوق

وانهم،.لاشبىءمنيقربماالىشيءكلفيالحالهذاواختزلوا

تحي!لا-الذيهذاضفطوااذالمحدوديضرفبىالمحدودأنشبواقد

موا!،الضئيلالبشريالجسمهيكلفبىبهوزجواحدودبه

مذودفبىلمضجنوهالرفيععرشهفوق-حمنالكونبحاكمهبطوا

الذيالقهارولفوا،الاربعذواتمنخسيسةبهيمةمعوضيع

وأسفوا،قما!في)4(للكتابألسجلطبىالسماواتيطوي

امرأةأحشاءفيالارصحضيضا.لىالسماءذروةمنبالقديبر

وينشجيعولولركوه،و،بلةصنبعونوولدتهوهنعلىبهحملت

وعرضبىا،مشحيتهفىويتعثريحبوثمنفسهعلىويبولويرضبع

ا)5(يقتحونهالارذال0منالالوف،بصارالمهيمبالبهيالكائنهذا

فطوي"يوم:الانبياءسورةبن؟.اللأيةالجلالينتفسيرفىجاء-4

عندأدمابنصحيفةوالكتمابملكاسمالسجلانللكتابالسجلكطيالسماء

بمعنىبراللامالمكتوببممنىوالكتاب.الصحعيفةالسجلاو،زائدةواللامموكه

يوملاواذ!دروجديفريدمحمدكفسيروفى.جمعا""للكتب"قراءةوف!ا.على

بعدوجودهامنالفاندةلعدمالكتبمنحواهماعلىالدفتركطيالسماءنطوي

.بهم،خاصةكانتوقدللأخرةوانتقالهمأدمبنيفناء

ازدرته.:عينياقضحمته.احتقره:الرجلاقتحمت5



بأمرهواستخفافاعليهزراية)6(عرضعنالمهوينظرونبعيونهم

فلمالرءدةوتولتهالرهبةلملكتهلامريءتكشفلوالذيوهو

حياته.تخمدحتىبهتزل

..؟(:33)خروج"ويعيشيرانىلاالانسان"لان

الذياهلىوطردوا

كان"مماشيءيكنلموبضرهكانبهشبىء"كل

.3(:ة)يوحنا/1

الرملعددكثرتهفييئذماالعوالممنيملكوالذي

رأسه.يسنداينيعرفلااصبححتىوشردوه،والحصى

اوأ!.أوكارالسماءولطمورأوجرة)اللثعالب

)متى8"رأسهيسنداينلهفلشىالانسانابن

91-)02.

غرثانيتضورالتضريلحقهلايوجعلوا

نا،علىمقدرتهشقءكلعلىالقادرهذاوسلبوا،ا)9(صديان

منبهركبوهمايجنبهاوأنوجههفيوالبصق3لاروانفسهيقي

،النكالوألوانالسخريةصنوف

وجعلوهخليقتهمنزرييهودىبخيانةأنفاسهوأزهقوا

حنقمن)يهدىءميتةأبشع.ويموتا)01(شانئيهالى.نفسهيسلم

فىرغبتهمنبحافزانتحر،-وبذلكنفسهسخيمةمنايالله

لأنلنفسهن،الديؤدك!دينبص!،حبشبىءأشبهفكانالانتقا!

جانب.مناي-6

ونحوهما.الجوعاوالضربوجعمنوصاحل!لوى:كضوو-7

.جاع:ا)بالكسر(غرث-8

عطشه.اشتد:صدى-9

خلق.وسوءبعداوةمختلطابفضاوفيل،أبفضه:شنأه-01
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يذكريفتأل!هوثم،الحسابتوفيتهفيراعبغر)11(غريمه

عليه.بماالفريمهذا

عاصرتالتيللحضارةمشاكلةغامضةعقيدةمنلها.فيا

عكليهمفلبستالناسعلىطلعت،السنينمنالفينقبلنشأتها

الىوحدرتهموالمخلوقالخالقبينالتمييزوأفقدتهمالامور

الملتينأشياعبينقرقلا،التبتاهليفعلكماالإنسانعبادة

يعبدونوأولئكالسماءفيالمقيمالحيالإلهيعبدونهؤلاءانالا

اللاماباسماسشبدلضماولو.الارضظهرعلىالمقيمx,1االإله

عبادةالاهبىوما،الامرلاستقامالمسيحيسوعاسمالعظيم

.مكانكلفي-مزدهرةالاوثازر-الحية

اداهما:والدينالديةغرم!وشمال،عليهيجبلاما.لرمه:فرم-11

الدائن:الفريم.جنايةيخرمنمالفىنائبةلزوما)بالضمة(الفرم.غ!هص!

يصيرلانهالخصم-و)ضد(لهلازمالدينلانالمديون-والدينعليهيلزملانه

..ملازماخصمهعلىبالحاحه



-2-

والوحيدألمثليث

عنويبينبهنههايوضحانبالمسيحيةالمتدينينبعضاراد

:"فقالجؤهرها

وحدهإلهمنهموكلالقدسوالروحوالابنالأبنعبد\)نحن

ولميخاقلمالاب.واحدالههمبللهة3ثلاثةلشحوامداولكنهم

تصنعولمتخلقلمالقدسوالروح،يلابمننسلولكنهيصنع

فيهملشىإصلاثةاوهؤلاء.وللابنللاباستمرارولكنهاتولدولم

اعظماحدفيهمولشىبعدهاوصاحبيهمنواحدقبلكاناحد

أزلبونجميعاهمبلشأناهنهأهوناوصاحبيهاحدمن

.)11!تساوون"

نقالذلكعلىبعضهمعلقوقد-ا

مريمأمهولكانت،نفسهوابننفسهوالدالمسيحلكانالقولهلىاصحلو

وأمابنهازوجة-الالهمنبابنهاحملتوقد،الالهأمالكاثوليكويسميها-

تكن-لمامهانحينعلىالعالميخلقن01قبلوجدقديسوعولكانزوجفا،
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بعضعلىتغوموالابنالاببألوهيةالقائلةالعقيدة.وهذه

البدائطمنطائفةوتنافى،بالكلالجزءكمسحاواةمفالطات

المسلمة:

فيمحدووينغيركائنانثميكونأنالستطاعمنفليس-ا

الكونيملاانهيفمدطحدهماعنالمحدوديةانتفاءفان،واحدن3

)ايلاقنومكانفاذا،الاخرللكائنهجالافيهيدعفلايكظهحتى

يكنلمالمحدودعيرالمطلقالإلهاهوالثالونههىالاول(الشخص

الهنذوسعثدوكرشناالمسيحيينعئديسوع)وهوالثالقالاقنوم

الهان.ثملكانوإلا،بهذلكجرا(وهلمالبوذيينعندوساكيا

محدودينىغيرمطلقان

الألوهيةيشفىفهو.والثانبىالاولالأقنومينباتحادالقولأما

بهلعلمهاكاناخياالحالةيفيربينهماالاتحادهذالان،كليهماعن

عدمءضهينفبىوهذاأقلاوكاقممااكثرفيصبحقبلمنمنهما

الازليالكائنهداانحدروقد.خلتفرناعشرينمندالاالبسيطةظهرعلى-

.والدهيكنلمالدييوسفطيريقمنداودصلبمن

قديمهواذينسلهانقبلموجوداكانولكنهالإبمنالابننسللقد

ومساوفدمهماقديمذلكمعولكنهعنهمافصادرالقدسالروحاام،قدمه7

عنهالقدسالروحصدرانوبعدابنهنسلانبعدوحيداالابظلوقد.لهما

رواحد.إلهغرابداثميكونولنتلىهناكيكنلمانهذلك،وابنههو

الضربجدولففي،معاللثلاثةوحدهمساوكل.منهمكانناتثلاثةانهم

:انالسماويةوالطرحالجمعأصولوفى)!يلا1

ا=3.

132=ا

2+ا=ا



ثمومنالايضرةحالتهفياوامالاولىحالتهفبىإماالمخدودية

إلها.يكونأنيبطل

ذلك،يلاخربفريتملاجزءمنهماكلبأنالقولفيغناءولا

كمامكانكلفىحاضراأياوجوداكلييالاولالجزءكان131بأنه

يمكنلاالابنوهوالثانىالجزءفانبالابيتصلفيمابهمسلمهو

بإله.فما/هووإذن،كذلكيكونان

مثهما،واحدحيزاثنانكائنانيشفلانيتأتىوليس-2كط

حيزايجدلنانهبيد،للاخرليفسحاحدهمايتراجعانبدلىبل

لممااي،مكانكلفيخال!يكونانعني!نقطعلممااليهيتراجع

إلها.يكونانعنيكف

فيوضعالاكبر،يحتويانالاصغرللشىءيتسنىولشى-3

فلشىولهذا،واحدللتريتسعاناءفى-هثلا-الماءمنلتران

.محدودةيخزروحاالمحدودالبشريالجسد-يحتويا.نالمتشرهن

نموذجه-ولشى-الارضىالكوكبهذاضعبوشىءأشبهانذلك

الوراقين.عنديباعمماأرضيةكرةفي

البحث،منالجانبلهذاطويلانعرضاننيتنافيولعس

تفنيدالىثعمدولمنقضالىنقصدلمالمبحثهذابكتابةفاننا

والملابتالاحداثءنالكشفوجهنكتببماابتفيناولبهنا

ثسابعليهافخلعتالمسمحيةنشوءصاحبتالتيالتاريخية

مناليهالتعرفنستطيعماكلنعرفانيقتضيناوهذا،الوثنية

اسذتياألوقتفقمالهم6واليهودبألاموالالمامالوثنيةالعقائداسرار

المسيمحية.فيهصنعت

12
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اسوائيلبنبمنبهاءا

اهرىاوثيقةالزكل،نغابرفيوأنبمائهيهوهبينالوشائجوكانت

.الاركانوطيدة

اثنيناصطحباللهانمقالتوراةعليناتقصهماذلكومن

وأوسعوفادتهمنأكرمابراهيمالىبهموشخصهلائكتهمن

عيلقدانهاليهانهىثماسحقابنهبمولدالربفبشئره،قراهم

إهلاكاعتزمرأنهسدومبلدةفبىلوروقوميأتيهمابإزاءصبره

وأسرته.لوطامنهايخرجانبعدفيهابمنالبلدة-طك

الثاديياتسورة.اثدم!لسؤ18يلاصحاح

ضسفحديثأتاكهل-؟2عندالربلهو!ر-ا
المكرمين.ابراهيمجالسوهوهمرابلوطات

حروقتالخيمةبابفي
.النهار

فقالواعليهفىخلوااذ-25اذاوونظرعينيهفرفي-؟

13



واقفونرجالثلاثة

ركضنظرفلما.لديه

بابمنلاستقبالهم
الىوسجدالخيمة
.الارض

ناا)1(سيدياولال

فينعمةوجدتقدكنت

.عبدكتتجاوزفلاعينيك

الىابراهيمركضثم-7
رخصاعجلاوأخذالبقر

للغلامواعطاهوجمدا

ليعمله.فأسرع

ولبنازبداا.خذثم-8

عملهالذيوالعجل
واذ.قدامهم.ووضعها

تحتواقغاهوكان
.اكلواالشجرة

لسارةويكون...-01

ابن.اهرأتك

فيسارةفضحكت-12
فنائبىأبعدقائلةباطنها

وسيديتنعملييكون

.شاخقد

...ا)ربقال-13

الربعلىيستحيلهل-14

.شبىء

قومسلامقالسلاما

.منكرون

فجاءاهلهالىفراغ-26

سمين.بعجل

ألاقالاليهمفقربه-27
.تأكلون

خيف!ةمنهمفأوجس-8؟

وبشروهتخفلاقالوا

عليم.بفلا!
فىامرأتهفاقبلت-92

وجههافصكت0'(صرة

عقيم.عجوزوقالت

ربكتالكذلكقالوا-03

المليم.الحكيمهوانه

relyالانجليزيةالترجمةفييقابلها-ا Lordالضهيلوودوكلمة

.الرببكلمة17و14و13واا؟ياتفيترجمت

التصويت.وهوالصريرمن،-صيحةفياي-2

14
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أخفبىهلالربفقال-17

فاعله.اناص،ابراهيمعن

صراخانالربوقمال-.؟

كثرقدوعمورةسدوم
عظمتقدوخطيتهم

جيدا
منالرجالوانصرف-؟؟

سدومنحووذهبواهناك
لمفكانابراهيموأها
.الربامامقائمايزل

91*صيحإح

سدومالىألملاكانفجأء-ا

.مساء

أهسكتوانىولما-16

امرأتهوبيدايدهانلاكان

الربلشفقةابنتيهوبيد

ووضعاهوأخرجاهعليه

المدينة.خارج

ايهاخطبكم/فماقال-31

.المرسلون

الىأرسلناإناقالوا-32

مجرمين.قوم

حجارةعليهملنرسلى-33
طين.من

فيهاكانمنفأخرجنا-35
المؤمنين.بن

غيرفيهاوجددنافما-36

المسلمين.منبيت

وموسىوابراهيمنوحقصصسائرومنالقصةهلىهمنونرى

:التوراةفبىالخالخ

.قوارععلىاوالبريةف!بداتهلانبمائهيتراءىكانيهوهان-ا

الحديث.أطرافويجاذبهمالطرق

لدماموائدهمعلىويصمببيوتهمفياليهميختلفكانوأنه-2

.الطعامصنوطاب

الطاهرهالبهائمكلهنوأخذ..مذبحاتنوح"وبنى

الملىبح.علىمحرقاتوأصعدالطاهرةالطيوركلومن

.ا.؟(-؟..:9)تكوينالرضا"رائحةالربفتنسم

علىويألوالعهودنفسهعلىويقطعالوعودلهميبلىلوكان-2

عليها.ومنالارضالىيسبىءألانفسه
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الارضألعنأعودلاقلبهفيالربوقال"...

شريرالانسانقلبتصورلانالانساناجلمنايضا

كمماحبىكلاميتايضاأعودولا.حداثتههنذ

.ا؟(:8)تكوين..."فملت

ميثاقعلامةفتكونالسحابفيقوسي"وضعت

علىسحاباأنشرمتىفيكون.الارضوبينبشي

ممثاقيأذكراني.السحابفيالقوسوتظهرالإرض

جسد.كلفبىحيةنفسكلوبينوبي!نكمبينبىالذي

جسد"ذيكللتهلكطوفاناالمياهايضاتكونفلا

315-:8)تكويبن -)i.

قائلاميثاقا.ابراممعالرب.قطعاليومدلك"هي

الكبر.النهرالىمصرنهرمنالارضهذهاعطيلنسلك

.118(:15)تكوين"الفراتنهر

بعدكمننسلكوبينويينكبينيعهدي"وأقيم

منولنسلكلكإلهالأكون.أبدياعهداأجيالهمفي

ككغربتكأرضبعدكمنولنسلكلكوأعطي.بعدك

)تكويبن.إلههم"واكون.أبدياملكاكنفانارض

+8ا-17:7

الامورجسامليالئيةعليهبيتبمااليهميدليكانوأله-4

!ابالعدولعليهويش!روناعتزمماصوابفبىفيجادلونه

.-بانفاذهم

فاعله.اناماابراهيمعنأخفيهلالربفقالا-))7

صتهموخطبكثرقدوعمورةسدومصراخانالربوقالن-02

.جداعظمتقد

الأثيم.معالبارأفتهلكوقالابراهيمفتقدم-3؟

فيباراخمسينسدومفبىوجدتانالربفقاك-26

..أجلهممنكلهالمكانعنأصفحفانبىالمدينة
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ورجعابراهيممعالكلاممنفرغعندماالربوذهب-33

18:733)تكوين"مكانهالىابراهيم -)i.

الخاصجبلهفوقال!هفيصعدونملاقاتهالىويدعوهم-5

.اوصاياهاليهمويعهدشريعتهعليهميملبىحيث

هنالربفناداه.اللهالىفصعدموسى"وأها

بنيوتخبريعقوبلبيتتقو.لهكذاهائلاالجبل

وأهحقكهنةمملكةليتكونونوأنتم...اسبرإئيل

.6(-91:3)خروج"مقدسة

الجبل.رأسالىسشاءجبلعلىالرب."ونزل

موسنى"فصعدالجبلراسالىموسىاللهودعا

.؟(.:91)خروفي

"...:قائلاالكلماتهذهبجميعاللهتكلم"ثم

،..ا(:02.)خروج

ابراهمماسماستبدكفقد،اسمائهمبتبديلعليهمويمن-6

الصرائيلبنيانعلىللدلالة،أبرامباسمالجمعبصيفة

.الارض،رحابسيميلأون

اسفكابراهيميكونبلأبرا.مبعداشمكيدعى"فلا

جداكثراوأثمرك.الاهمفنلجمهورأباأجلكلانى

:117)تكوينبخرجون(،منكوملوك.أهماوأجعلك

5-6).

بينهماكانلماتذكرةاصائيلاسميعقوبباسمواستبدل

.وصرا.علقاءمن

ا.سرائيلبليعقوببعدمافياسمكيدعىلا"فقال

:32لا!)تكوين(،وقدرتوالناساللههحجاهدتلانك

1A.)

الله.خلمكفهذا،المحببةالالقابعليهمويخلع-7

لخيلوديبرالهفحسبباللهابراهيم"فمأمن

.3؟1(:12)يمقوب"الله
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الله.كليموذاك

،والعيونالاذهانواتسعتالقرونوتتالتالسنونودارت

واتصالهعيانااللهظهؤرفيوالمتنبئينالمتكهنينمزاعمفتقلصت

يسوقونبمايكثفونوجعلواالنهاروفحفىمباشرااتصالابهم

رحابفبىم!باشرغيراتصالاالليلجنحفيبهاتصما)همقهمصمن

.الاحلام

مهنةاحترافعاتالاقب،لكاناياماصائيلببنبىمرتوقد

.المئاتيبلغحتىالانبياءعددفيتضخميزدادةيهاالنبوة

..."مئةاربعنحوالإنبياءاسرائيلملك"فجمع

.6(:؟؟ملوك.)1

الفذرسماعفبىيزسهدونفيهاالناسكانأخرىوأوفت

عليهم.1الاحلاموتمتنعالانبياءعنالوحبىفشقطع

تكنلم.الايامتلكفبىعزيزةالربكلمة"وكانت

.1(:3)صموئيلكثيرا"رويا

بقليللىجقتهاويسهوعصيلادعاصرتالتي.الفترة.فيفأما-

الاحلاموكثرت)يحيى(ويوحنازكرياأهثالمنالانبياءنش!فقد

الذيالنجارالىالمرسلالسم!اويالملكأحاديثفبىنرىكما

.2رقم-يعقوببنيوسفوهوال!حملذاتوهبىمريماليهن!ؤت

مفهاولدالتيمريمرجليوسفولد."ويعقوب

.16(:ا)متى"المسيحيدعىالذييسوع

أحلام5وايجازهاقصرهاعلىتحتويالرجلهذاقصةفان

ي!مبقهأ)وهوارقميعقوببني!سفقصةأنحينعلىوذلك

:أحلام6تحتويقرنا(18بنحو

الذيالحملفبىيوسفالملكيطمئنالاولال!لمففي-ا

.البتولمريمالسيدةعلىأعبراضهظهرت

الربملاكاذاالاموره!ذهفبىهتفكرهوفيه!"ولكن
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تخفلاداودابنيوسفياقائلاحلمفيلهظهرقد

منهوفيهابهحبلالذيلان.اهرأتكمريمتأخذأن

.02(:ا1)متى"القدسالروح

للطفلسجدواالذينالمجوسالىأوحيالثانيالحلموفي-2

.هيرودسالىيرجيعواألاالهدايالهوقدهوا

الىيرجعوالاأنحلمفياليهمأوحياذ))ثم

كورتهسم"الرأخرىطريقفبى.انصرفواهيرودس

.12(:2)متى

الطفلىلانقاذمصرالىالرحيلبوجوبانذارايوسفوتلقى-3

وأمه.

ليوسفظهرقدالربماوكاذاانصرفواها"وبعد

الىواهربوأمهالصببىوخذقمقائلاحلمفبى

.13(:؟)متى(»...مصر

الحىبالصبييعودبأنهصرفبىيوسفالىالملكتقدمثم-4

حياته.يتهددكانالذيالخطرلزوالبلاده

فيظهرقدالربملاكاذاهيرودسمات"فلما

وأفمهالصبيو-ذقمقائلامصرفيليودسفحلم

.91(:2)فتى"اسرائيلارضالىواذهب

احدخلفهقدهيرودسانوعلماصائيلارضالىذهبفلما-5

.أذىمنهيمسهأقأشفقالحكمدستعلىاولاده

نواحبىالىإنصرفاحلمفىاليه"أوحىف

.22!:2)متى"الجليل

منالغفيربالجماخرازكانالعهد-ذلكانالقولوقصارى

احتمالفىيمارياحداأخالولست،الدينيينوالمعلمينالانبياء

الدهرمنردحاحاولوأنهيسوعيدعبىامرؤبينهممنيكونان

منرجلايكونانيعدفلم،السبيلسواءالىالناشىيهديان
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وعفى،محسوراكامداقضىثممفمور!داعياعاشىآدمبنبى

ليسانهمناكثر&eأمناليومنعرففلسناثاره3علىالزهان

تلكمبتدعولاالخارقةالاسطوريةالاحداثتلكصاحبهو

صلةلاوأنه،المسيحيةيسمونهاالتيالفامضةالوثنيةالتعاليم

ا،ناجيل.علمهاتظهرناالتىاليسوعيةال!رةبتلكله
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-4-

المنتظرالميمعيح

يهوذامملكةبوهبىالرومانيالقأئددوخ.مق63سنةفى

اليهودالرومانواستذل،الخراجمنهاوجمبراالصفيرة

ا)2(التراقيالروحمنهمصوبلغتحالهمفأدبرتا)1(واستخولوهم

بالمهججمنهمالكثرونوجادالجهادعلى.)3(يتباعثونفأقبلوا

وبلواأمرهموخبرواالرومانغورسبروامااذاحتى،والارواح

الوادعةالصفيرةالشعوبتلكبينشاسعالبونأنأيقنوامرهم

الذينالرومانوبينبفلسطمندورهاأعقارفبىيفزونها-كانواالتي

ويخرهم،4.والاماءالفبيدوهمخولى()جمعخولاالخلىوهم:اشبتحولوهم-ا

والماشية.الحاشيةبن

التراقي:،وقيل،والعاكقالنحرثفرةبينمشرفةعظمة:الترقوة-2

الموت.مشارفةعنكنايةالتراقىالروحوبلفت.النفسىيترقىحينماالصدورأعالي

تواصلوا.يتال،عملهالىبعضابعضهمدعا:كلىاعلىالقومثباعث-3

عليه.ولباعثوالضربا

21



الامبراطوريههذهمناجزتهمفيانهموأدركوااليوميواجهونهم

مثلهمانماالعملاقة

ا.لوعلقرنهوأوهىيضرهافلمليوهنهاوماصخرةكناطح

الامانىالمخيولةتلكعليهمتلحانطلقتالواقعمنأيسواولما

السبىوسنينوالاندحارالهزيمةايامفبىبأذهانهمطمافتطالماالتبى

المذلةعليهمضربقديهوهربهمبأنيتنادونومضوا،والعبودية

نأأملهمفأقصى،وصاياهوانتهاكهما-ياهلمعصيتهموالخذلان

يزعم.)4(مسيحابينهميقيموأنهوانمنمسهمماالىينظر

واكبرنبييدعلىالمتوجالملكهنابهوالمراد،الممسوحيعنىالمسيح-؟

منتكريسعلىالمناسباتبعضفىاليهودأنبياءجرىوقد،أعظمكاهن

النبىانذلكومن.المقدسبالدهنبمسحهمالساميةللمناصمبيختارونهم

هوعليهاسرائيلبنيفم!أالكهانةوظائفووقفكاهناهرونأخاهرسمموسى

بالدهن.ومسحهمبدلكخا.صةثيابالهموأعدوأبنائه

وتقدسهمأياديهموتملاوتمسحهممعهوبنيهإياهاأخاكهرون))وتلبمب!

.41(:28)خروجلى"ليكهنوا

اسرائيل.بنيعلىملكا.)طالوت(شاولد-حص!سيلإنبياوأن

فامسحهبنيامينارض!منوجلااليكأرسلالان.مثلفى"غدا

.16(:9صموئيل)0001"ا"س!رائيللشعبىرئيسا

.وأنبياءملوك!امنهمجملةمسصح")الياس(ايليا7وأن

وادخلدمشقبريةا!اطمريقكشراجعماإذهبالربله"فقال

علىملكالفش!ابنياهر*وأمسحأرامعلىما؟،حزائيلوامسح

عنك.عوضانبيامحرلابلمنهشانا!بنإليشعوامسحاسرائيل

سيفمناينجوواللىيياهويقتلهحزائيلسيفمنينجوفالدي

.17(-96:16ملوك)1"ابشعيقتلهياهو

واستخلف=اسرا؟-ليوفى)سووث،(ارامفم!الانقلاباتتلكايلياأحدثوهكدا
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ويشب!أمورهمويصلحكو.اهلهمعنالروماننيرويرفععليهم

الامم.بينمنزلتهم

ملكاالمسيحيلأونانالامربادىءفبىالمفروضكانوقدهذا

اسرائيللبنىالظفربهوينتزعسيفهيتتضبىمقدامااسراذليا

هذهلهتتوافرمنأظهرهمبينيبرزلمفلما،واغتصاباغلابا

بهمانولومسيحيأتيهمبأنقنعواالكفايةهذهفمهوتبدوالصفة

مقدامالامحجاما

بنتيااهتفيصهيون."ابنةياجدا"ابتهجي

وجمنصورعادلهواليكيأتيملككذاهو.اورشليم

((أتانابنجحضوعلىحمارعلىوراكبوديع

.ا(-9:9)زكريا

من.القنو!تداخلهمالمشييحيأتيهمو)مالزمنبهمامتدولما

أفكارأذ.هانهمتساوروطفقتالبشرمنمخلضلهميكوناق

يهبطانص:ضظريناسه،ءاالىيشرئبونفجعلوا،متياؤيزيقية

منمركبةمستقلاالسماءفىمصعداعنهولىثم،النبوةمنصبعلىليشع=

فصعدبينهماففصلتنارمنوخيلناومنمركبةاذايتكلمانهما)\وفيمانار

.11(:2ملوك)2السماء"الىالعاصفةفى

تتويجمهم.عندلزيتLiيمسحوناليومالاابريطانيماملوكيزالولا

مملكةهزمالديالفرسعاهلعلى"المسيح"لقبالمقدسالكتابأطلقوقد

.!اليهوداسارىمنبهاكانمنوأطلقبابل

.1(:5؟ألفميا)."..كورشلمسيحهاربايقول"وهلأررا

يرتجونالمشتتوناليهوداليهالجأالتىالشعوبابناءكانوقد،هدا

علىوالسوريوناوزيريسيديعلىالمصبريون:مخلصيهمأيديعلىالخلاص

يدايعلىواليونانيونأتيسيديعلىالصفرى(أسيا)فىوالفريجيونثموزيدي

الخ.الخديوئيهسى
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فانهالسماءهنسيقدميكنوانانهبيد،المخلصذلكهنها

ضهفيجىءانعليهفحقالارضعلىالناسأ)5(سيلابس

سلالةمق-بالجسديتصلفيما-ين!درانبهوخلمق،البشر

ووحدهمالاسباروشتاتلمالذيالبطلذلك،داودالملك

،Mد)31هدينةفيالمسيحيولدانوحبذامذكورا،شعباوجعلهم

بقوله:بعدفيمابولس.عنهعبرماوهذا

جهةمنداودنسلمنصارالذيابنهأ))عن

القداسةروحجهةمنبقوهاللهابنوتمين.الجسد

:ا)روميةربنا"المسيحيسوع.الامواتمنبالقيامة

3-.4).

نسلمنالمنتظرالمسيحيكونانا)07(السامريونثر7وقد

الذيالاسطوريالابلذلكابنايكوناناي،يعقوببنيوسف

زعمهمفبىهياذ،الاسبا!سائردونهمأسباطهمليه31تنتمي

فوقالف!بعضهمووضع.اسرائيلالىحقبعوشتسب

يشوعهوا!دوباسيبطشالذيالمخلضانمعلنينالحروف

خالطه.:لابسه-5

."السلام"مدينةمعناهلكانعبريا"!لانلولف!وهو"اووشليم"اي-6

فلسطين،وبوعاسرائيكبنويفزوانقبلقائمةكانتالمدينةهدهانوقيل

الاسمالرومانغئروقد.الفزوهدامنأقفأا.لتسميةهدهانالظنوأغلبة.

م(507اي!86سنةا)المتونيمروانبنالملكعبدجاءثم،كابيتوليناايليماالى

.ممهـ6سنةالصسخرةقبةبشاللىيوهو.المقدسبيتفجدله

وعقائدهمبعادالهموتأثرتبا،دعموريينامتزبختاليهودمنشيعةهم-7

ذلك.منهماليهودسائرفأنكر

هوالمقدسكتابهاو!دانياللاويينبشريعةالشيمةهلىهاستمسكتوقد

القديم.العهداسفارسائردونوحدهاالتوراة
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.الممعادارضالىوقائدهماليهودبطل

فيبجذورهيضرباجديدارأياالزمنعلىلهمالفوموارتأى

وراءمماالقادمالمخلصانهو،السواءعلىوالوثنيةاليهوديه

لام2يعانىوبأنتحملوامثلماالشقاءمنيتحملىبأنقميقالطبيعة

عونهويبذلالشيطانعل!ليستظهرالموتمنينهضثمالصلب

بالسعادةيحظواثمالمالمهدافبىالنصرلهمفيتممنوا6للذين

.النورمنعالمفىالسرمدية

الاولالقرنأوائلفبى،المرتقبللمسيحالدعاوةنشطتوقد

.المعمدانيوحنايديعلى

بريةننيكرزالمعمدانيوحناجاءالايامتلك"وفي

.السمواتملكوتاقتربقدلافيتوبواقائلاالمهودية

صوتالقائل.النبيبإشعياعنهقيلالذيهوهلىافان

اصنعوا.الربطريقلهأعدواالبريةفيصارخ

f.:3)متى1)8("مستقيمةسبله i.).

الالفكاناذالدعاوةهذهلبثيكونماأصلح0الوقتوكان

اكتمل،قد-(t)التوراةحسابفي-الكونعمرمنالرابع

اشعيا:سفرفيجاءماوهلىا-8

القفرفىقومواالربطريقأعدواالبريةفيصارخ"صوت

المعوجويصيرينخفضوأ!لمةجبلو!للركفعوطىءكل.لألهناسبيلا

.؟(-04:3أ)أشعيامستقيما"

ق.م.4..؟ستخلقالكونانالمسيحيةقنساوسةيقول-9

قدالوقتانسنةبألفالمسيحميلادبمدالمسيحيينمن!لثيراعتقدوقد

بالكافرينويبطشالعدلميزانفيهافينصبالارضالىيمودلان-أزف

والصالحين.اؤمنينامليهمويظاهروالشريرين

الى=المختفىعودةاو،ذالحىالىالميتعودةايالرجعةوفكرة،هلىا
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ة!عنوالتكفيرالبشرلتفديةيقدمانبالمسيحفحري

عقائدالى3اليهيعقائدمنكفيرهاتسربتيهوديةفكرةجملتهافىهىالظهور-

والمسلمين.النصارى

:ق!ال،الطبريذكرهماذلكومن

:فتالالخطاببنعمرعمرقاما)ص(اللهرسولتوفهـ!ا"لما

اللهوسولوأن.ماتاللهرسولانيزعمونالمنافقينمنرجالاان

عنففابدمرانبنموسىذهب!!لماربهالىفيهبو!نهماتما-والله-

فليقطعن.اللهيرجعنرسولواللهمات.قدقيلبمدمارجعثمليلةاربعينقومه

.مات"قداللهرسوليانيزعمونوأرجلهمرحالأيدي

أزفتحتىأسلفناكماالسماءالىرفعايليانبيهماناليهودوبزعم!ص

وكك.المدلميزانونصبالحقرأيهفيهاوأعلىالاوضالىنزلالساعة

فىكمهديالمسيحيسوعبرجعةالمسيحيونقالانالمسيحيةفىاليهوديةاثرم!ن

ظالميهم.منبهللصؤمنينويقتصالحقكلمةليعلىالزمانأخر

م(،185سنةالاسكندريةفي")المولوداوريجناخ!تطهاالتيللمسيحيةوكان

ذيوعفهـ*االاثراكبر،القديمالشرقفيالانتشارالواسعةالمخئصو)هقيدة

الشيعة.أئمةفىالالهيالجزءبحلولالقول

اليمنىاليهودييدعلىالاسحيةالبيئةالىالتعاليمهدهانتقلتوقد

فيالخبرهداطوتوقد،السرداءباونالمعروفسبأبناللهعبدالمتم!نملم

عثمانعلىبالناقمينيتصلجعلحي!ثمصرمىاستقرثمشتىا.سلاميةاقطار

مصرعهعثمانلقىحيث.المدينةالىركبهمفراارساثمعليهصدورهمليوغر

.الداريوممنهمنفربأيدي

انتقلتحينهحانفاذانبىكلفىتحلاللهروحانالسوداءابنزعم

منهوانتقلتعليالر،محمدمنانتقلتقد-ثممن-وانها،يليهمنالىمنه

الامامة.معهااليهموانتقلتوأحفادهاولادهالى

خر=2فىالمهديظهورفكرةذيوعوفىالمعتقدهلىاترويجفيساعدومما

26

http://al-maktabeh.com



.دم3ابيهم

ومضايديه،علىبألأميةبنوأوقعهاالتىالم!المتفاقم،الزمان=

دولتهمدالتمابعد،!ؤلاءنض!وقد.الامويينؤمنعلىالمساواةوفقدان

منيقنطوالاحتىالناسبينالمعتقدهدايبثون-،الخلافةفىمالهم2وانها.رت

هنهم.فينفضواابجهمالس!لطانعودة

البيت؟لوحبهمالمظالمبهدهالناسضيقاستفلالالعباسيونأحسنوقد

اقسىوكانواأعقابهمعلى-انقلبواالحكمولوافلما،الامويةالدولةققولضفي

بعقيدةاسضمساكاالش!يعةزادمماذلكوكان،الامويينمنعلىل2على

.المهدي

عشراثناالأئمةعددودندها.انعشمريةالاثنيفرقةالشيعةفرقأمهاتومن

الشيعة:أئمةهمو!ؤلاء.المنتظرالمهديهوعثرالثاشالاماموان

المركضى.علىالمؤمنينامير-ا

المجتبي.الحسنولده-2

الشهيد.الحسيناخوه-3

العابدين.زينعليالسجادابنه-؟

.قيه(توسعهايالعلمفىلتبقرهبدلكالقباالباقرمحمدابنه-5

جعفرعين(.وقكالقولفيلص!دقهبدلكالقبالصادق!جعفرولده-6

عنهفنزعمخمورامرةلقيهثم،لهخلفااسماعيلالاكبرابنه

موسى.الثانيابنهبهماوخصالامامة

الكاظم.موسى-7

الرضا.علي-8

التقى.محمد-7.!

النقى.على.ا-

رأىلا.منسرمدينةوهىالعسكرالى.)نسبةالعسكريحسنالزكىا-ا

.المهديمحمدالدجةا-2
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اهرىءصورةفىهلىا1101(يوحثااليناالاناجميلقدمتوقد

وقد.ن3القريتلوأمهبطنمننرلحينسمعتهبأنهاقابلتهشهدتوقد=

الحلةفيسردابادخلانهؤعموا،سنينثمانىابنوهوكل265سنةاختفى

ليلةكليقفونانهمويقالالانالىبنتظرونهفهميعدولمبفدادمنالقريبة

ملحمة.مشدودةببفلةالسرداببابعندانتظارهفى

ماتأباهوانمرعومشخصهداالحسنبنمحمدابأنيتولمنوثم

معتمئب.مر

ابنهنيوجعلهااسماعيلالاكبرابنهمنالامامةالصالقجعفرنزعوعندما

يكونوبأنهممعصومونالأنمهبأنمحتجينشيعتهبمضعليهذلكأنكر،الثائ

قدالامامةانوعندهم.الامامةعنهمتنزعانيجوزفلامقدسإلهىبترتيب

المكتوممحمدالىكل143سثةبالمدينةابيهقبلوفاتهعنداسماعيلمنانتقلت

لمامختفينالبلادفيتفرقوايناللىالمستووينالالدمةاولهوهلىامحمداوان

منوهيالاسماعيليةفرقةنشأتلكوبلى.السياسيةالاضطهاداتمنلحقهم

.وفارسالهندفىوبشاصةانتشاراالشيعةفرقاوسع

يبثهاكانالتيالدعوةتشبهإلحاديةفلسفيةسريةدعوةوللاسماميليين

القرامطةلثورةالسبيلهيأتوالتيالصادقجعفردلميلىميمونبناللهمبد

ئفوسهم،وتقلقأذهانهمتبلبلاسئلةأشياعهممساءلةعلىجرواوقد.الاباحية

منها:

أالصلاةلقضيولاالصومتقضىالحائضكانتلم

أوالمروةالصفابينوالسمىالجماررمىمصنىما

علينافأفامونجاحدهنكابرهاناللهاخافأالحافظينالكاتبينمعنىما

القراطيسأفىبمالكتابةذلكوقيدالضهود

أيعلىبحتىيلىنبلمبجلدجهنمفيملىنبجلدتبديليصحكيف

أواحدةساعةفىخلقهاعنأعجزأايامستةفيالدنياخلقاللهبالما

وما=؟اليهانموحياةالانسانحياةبينالفرقوماأالناسارواحاين
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مرتديعمابلدانهاخسلالويجوساليهوديةبريةيجوبزاهدر

جرادمنطريقهفييلقىبمامقتاتاالإبلوبرمبنا)11(!سحا

بالويلوينلىرهمبهمفيعنفالناسيض!،بريوعسل

.والثبور

الفضبمنتهربواانأراكممنالافاعناولاد))يا

.7(:3تاالو"الاتي

بأنهفوصفهالنبيهذامأساةتبيانفييوسفسأسهبوقد

فجعلالمخلضالمسيحفكرةلبهعليهملكتهتهوسرجل

هذا.المعنىفبىالقولىينثر،بمقدمهيبشرودأببذكره121(يلهج

واسضفرغهرودسضجحتىيؤكدهماويرددمقالتهويؤكد

سحتقرهمهواينالشياطين=

الشياط!ينأس«;>أالارضابةدوماأومأجوجيأجوجما

الجحيمأفيالزقومشجرةومان2القرفيالملمونةالشجرةوما

أ"ثمانيةيومئلىفوقهمربكمرش"ويحملمعنىعا

سبعاالصمواتجعلتولم؟للجنةابوابوثمانيةللنارابوابسبمةوما

عيناأعضرةاثنتيالصيونفحرتو.لمأسبعاوالارض

أعدادجعلتولمأدم2!ضلعمنحواءخلقت:الرسولقولمعنىما

أكدااسنانهوأعدادكداالانسانعظام

"الاسلامفيالمهدية"1كتابهن)مستضلص

حسن(محمدسعدبتلم

oةهله(هعnه)اسمهانبمضهمويرى.يحيىبالنبىالمسلمونويسميه-01

السمك.إلهه()ه!!عةاسمعنمثشقسمياقبلمنلهثجعللماللىي

البابليين.عند

الراهب.ثئوبشمرمنالكساء)بالكسر(المسح-11

.واعتادهعليهفثابربهأولع:بالامرلهج-12
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غيرالمخبولالنمث!ا!هذاصاحببه1(ا)3يقممايجدفلمصبره

.البلادفيفتنةفيثير!،شرتهتعظمانقبلبهالبطش

.أسطوريكائنسبيلفيحقيقبىانسانماتوهكذا

)14(أظلهمقدالمزتقبالمسيحبانيوحناصيحةكانتوقد

علىكلتاهماتنطويانلاستقبالهالتهيؤالىالناسودعوته،عهده

4:قصاراهماأخرييندعوتين

الإحتلالجيشومناهضةلبلادهمالرومافيالاستممارازهاء-ا

.عنوةالبلادعنواجلائه

ليتربعالعرشىالى4الطريقوفس!حالحاكمةبالاسرةالإطاحة-2

بيتسليلالقائمالملكم!نداودسليل.القادمالملكفوقه

هروفى.

ن!وأخذأمثالهااخمادبملىالملوكجرىلفتنةلاثارةوانها

وبيلا.اخذا()a0اكبرهايتو.لون

يسبلماوهذاا)16(ثورياههيجابوصفها-ذنيوحنا.!تللقد

وردهوأذلهقهره:الرجلوقم.لتقفعنافهاجدبالدابةوقم-13

.الحزنأشدوحزنهالردأقبحخاجتهعن

وأظلالشهرأظليقال،عليهوأقبلمنهادن:فلاناالشىءأظل-؟ا

..فلانوأظلكمالشتاء

لهمنهمكبرهتولى"اواللىيالتنزيلوفي.الكبيرالاثم:الكبر-15

الافك.حديثفىبمالخوضفبدأم!مهتحملأيكبرهتولىا"عظيمعداب

لليهود"القديم"التاريخيوسفسلكتابالاصليالمتنانالممتقدمن-16

حملتوالتىيوحنماينثرهاصكانالتيالثوويةالمواع!منشدراتعلىيحتويكان

يوسفسثار2فان،حلىفتفدالشطراتتلكانبيد،بهالبطشا)ىهيرودس

الحكم.أعنةعلىالمسيحيونفبضعندماصارمةوقابةتحتوضعت

نافحواهاشائعةقصةالنبىهدا!ربمالاناجيلتقصىتقدملماوخلانا

=إلجليل،حاكمفأصبحموتهبعدابيهممملكةوأخواههواقتسمي7الد،هيرودس
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:يسوعقولعلىهفهومامعنى

هروديا،اللعوببزوجتهفافتتنفيلبسالحاكموغرالشقيية-غيراخيهعلىنزل=

يزلفلم،السلطانالىوطموحهاالمالالىلشرههاهواهعلىالمرأةوطاوعته

الزواجقيدمنله(مروءةلاالدي)افيلالف!لالاخفكهاحتىفيهايساومهبأخيه

العربىالملكابنةطلغانبعد"لهزوجةهرودسفاتخدها.سبيلهاوأخلى

ابيها.الىالرجوععلىحملهااو"الحارث"

منعدهوليحلهفلمالزواجهلىافىالمعمدانيوح!ناهرودسواستفتى

يغتفرفلم،1عامبوجهسرتهسوءعليهوزرىالحوابفىلهوأغل!الفوا.حش

ولجةمولدهعيدنندسهرووأقاميسجنانبهوأمرجرأدهلههرودس

قلبه.بمجامعاخلىمثيرارقصاهرودراابنةسالومهفيهارقصتحافلة

i( وأقسم.فأعطيكمنياطلبياردتمهماللصبيةالملكفقال

وقالتفخرجت.مملكتىنصفحشلاعطينكمنىطلبتمهمالها.ان

فللوقت...المممدانيوحنارأساطلبىفقالتاطلبذاL.لأمها

فىرأسهوقطعفمضىبرأسهرؤتىانوأمرسيافاالملكأرسل

اعطتهوالصبيةللصبيةوأعطاهطبقعلىبرأسهوأتىالسبن

y).28(-26:22أمرفس.

فىالسن!ية"القواعدكتابمننبداهناننقلانالمف!يدمنيكونوقد،!هلىا.

قال،ما.ولسنةببيروتمطبوعوهو"الالهيةالاسفارتفسر

فيذبحالديفان،هيرودسمختلفوناشخاصسسالجديدالعهد."وفى

وهوالكبيرهيرودسالعالمتاهـيخفىالمدعوهولحمبيتفىالإطمفمالشيخوخته

الرومبحرشاطىءعلىقيصريةمدينةواصلحوؤينهالهيكلبناءجددا-للىي

والسامرةاليهرديةمملكتهنصفاعطىموتهوبعد.وقساوتهبحسدهواشتهر

الملك،اوالربعرئشىأنتيباسهيرودسلابنةالحليلا!لثروأعلىأرخيلاوسلابنه

الربعرئشىفيلبسالثالثلابنهوالجليلسوريامناخرىأجزاءوأعطيت

هروديااخلىاللىياما.-الاولفيلبسهيرودسالمدعو1(3:1لوقافي/)المدكوو

سخر؟والدي،الثانىفيلبسفهوودسالمعمدانيوحنارأسوقطعاخيهامرأة
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السمواتملكوتالانالىالمعمدانيوحناايام"ومن

.؟1(ا-ا)هتى"يختطفونوالفاصبونيفصب

!.0001"الربعوئشانتيباسهيرودسفهوالامهعندبمخلصنا-

يختفياويظهرأنوسعهفىكانوقد،يسوعانبعضهملاح!وقد

العسيرمنجمنلم،16(-15:؟122(.والوقا:16ا)مرقسمشيئتهبحسب

والتبش!يرلهالدعوةسبيلفيحريتهفقداللىيلقريبهبزيارةيقومانعليه

واالخبيثةالمرأةكلكنزواتمنبهيطاحانيوشكالديرأسهفينقدبمقدهه

بملمكادما،ذلكبخلاف،1ولكنه.منهويسريكربتهلفرج-تقديرأقلعلى

.والدبارالاهلوهجرالادبارولىحتىيوحناعلئبالقبض

.14(:ا)مرقس"الجليلالىيسوعجاءيوحناأسلم"وبعدما

ولمالمعمدانيوحنابصدالمنتظرالمسيحبفكرةالخاصالتخمراستمروقد

مضتلففيالمشتتيناليهودمواطنالىدجاوفىهابلفلسطينحدودعنديقف

المسيحانبينهمفيمايتناقلونكانواحيثنفسهاروماجماتهاوفيالامصار

..ي!يانوشلىعلىالمركقب
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-5-

الافممانيسوع

الرومانبىالعاهلعهدفىوبالتحديد،الاثناءتلكفى

يهوديةعلىوالياالبنطبىبيلاطسكانعندماقيصرطيبريوس

-برز.م!نانحدث،فلسنطمنأعمالمنجانبعلىملكاوهيرودس

ينذر،الجليلىقرىفبىيضربجعلمثاليشاباليهودبين

يرعوواانفعليهمالارضفوقتحلأنتوشكاللهانمملكةالناس

أوتيكمنقومهالىيتحدثوكان.الوقتفواتقبلغيهمعن

فيمحاوراتهاليهمويسوقمحاضراتهلهمويزجىعلمهمسلطانا

،لاههمتقديرهعنلفمويفصحفيهعوجلامستقيممنطق

وفيشعزايكونيكادأسلوبفىأحزانهمفيلهمومشاركته

بسي!بكلام،يقظتهأحلامفبىنفسه.الىيتحدفمنكلهجةلهجة

الف!والزجرالفثالوع!ذلكعنبينااختلافايختلفرصين

بينبالإخاءيناديكان.الدينوفقهاءالوعا!بهيشقشقكانالذي

إيثاريقراوالمهودقومههنليسوامنعلىيتعصبولا،الناس

الانثى.علىالذكر

هجموعه،فيبالشمبيهتمونقبلهمنبنىاسائيلانبياءكان
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اهرىءكلجعلوقد،فرادى1للناسعنايتهيبذلفكان"هوأما

51،ونوأوامرمنيتلقىفيممالاففسهدخيلةفيالفضيلةعنيبحث

صاربلخارجمنالناسعلىمفروف،الناموسيبقلموبذلك

انتهاكه.اوبمقاومتهلهمقبللاجوانياشعورا

القديمةراء71عرضولكنهجديدةب!أراءالجديدالةجىيأتلم

نادونموضعهفيش!بءكلينمبىانارادفقد،جديدضوءفى

المتداعيللبناءهدمعبقريتهتكنلم.موضعهعنششايزحزح

واستكمالالمتهدمللمبنىترميمعبةر.يةبلمكانهمتينبنيانواقافة

سامعيهالىبهايفضيراح!التوالامثالا)حكمولكن،يعوزهما

بهافتلتهبالناسيتناقلهاهـاسرعانالعدوىنفاذةكانت

الجريءالشابهذايصطدمانالاشب،ءطبائعمنوكان.نفوسهم

وهما:اليهودبينالمكاز"ذويبالحزبين

والجاهالمالأربابالسراةحزبوهو،الضدوقيينحزب-ا

الحزبهذازعماءوينتمي.والتفجرفالعنجهمةوأصر،ب

أخبار)1سليمانالملكعهدفيالكهنةكبيرصادوقأسةالى

أورشليم.كهنةمنذوبالجمانبيتبعهم2؟(:9؟

علىالقبضالىبأبصسارهميطمحبىنالقومهؤلاءكان

بالسعيلذلكيمهدواانورأوا.،السياسيالسلطانناصية

مظهراظهورامعالروهانيةالح!كومة.لدىالحظوةلنيل

نصوصهرعايةفىا)1(المتحنثينالدينبعرىالمس!تمسصكين

طرأمانابذينوحدهاموسى3بشريعةيتشبثونفهم،القديمة

التى.كتلكونواهأوامرمنبهاألحقوماتفاسيرمنعلإها

ورفضالفضيةا!نب"وإطراحوالتنسكالتزهداىاتدعو

يسوعنشاروفىألفواثمومن،الرومانيةبا)ضقودالتمامل

:تعبد.ا-تحنث
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فهو:والدنيويةالدينيةألناحيتينؤبلهمهزدوجاتهديدا

حا-".انتفاءمنعنهيكشفبماللخطرالكهنةهكانةضيعر

جمه،هننيستثيرهوثم،ربهوبينبينهوسيطالىالانسان

للامنتعكيرذلكوفيحوله21(يستكفونويدعهمالعامة

فيلتقصيرهمعليهموتثريبهماياهمالروص،نلوما)ىيفضي

.النظامصون

يأالشعبمنالاعظمالسوأدحزبوهم،الفريسيينحزبب؟

لا،الضدوقييننقيضعلىكانوا..،لليهوديةالفقريالعمود

ا،خر.اليومفيالبعثينكرون

ملاكولاقيامةليسانهيقولونالصدوقيين"لأن

)أعمالذلك"بكلفيقرونالفريسيونوأما.روحولا

!ا.:23

لاستنادهمالمسائل-بعضفيالناموسعنيتفاضونوكانوا

،%3(سالفعنافاخاويتناقلونهابهايتسامعونشرعيةلوائحالى

اليه.ينظرونبهأحاطوا:حولهالناساستكف-2

"زجمهوقد-"الانسان"ابنكتابهى.لودهجاميلوصفهموقد-.3

بأنهم:-زعيترمادل

ويعنى،.التعصبعلىتدلونظراتمستطيلةوجوهذووشاحبون"إناس

...الكبيرالوطنىالحزبيتألفومنهم"الخلص"المتجانبيناسمهم

عدداوالسبتيومابباحةالخطواتعددهودلوسهمفي.يلىكرونهواللىي

صلاححولسنوكأعدةجدلهمداموفد...المدنبونيجلدهاالتيانجلدأت

عيدمنالثانياليومفىسنابلهاحصدتاذاالهيكلالىتقدمالتىالفلات

علىبالقسماليمينتنعقدهل:مسائلهمومن.سبتااليومهلىاوكانالفصح

واالاولىالسبعةالايامفىدنسةالنفساءتظلوهلالهيكلذهباوالهيكل

امامالبخوريحرقانالففرانيومفىيجبوهلأالاولىعشرا.لاربعةالايام

!أأ((حضورهبمداوالكهنةرئيسحضورقبلالاقداسقدس
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وأبمدهااستنارةاليهودطوائفاكثرالناحيةهذهمنيعدونوهم

مخالطةعنيتنكبونينواولهذاالعزلةدعاةهنانهملولا،تقدما

ولاالوثنضهبالامميتصلونكانوا.هؤلاءلأنالصدوقيين

معها.التعاملعنا)4(ينحاشون

عليهم.اجتراءهيسوعمنيكرهونالفريسيونكان

تحملونلانكمالناهوسيينايهاانتملكموويلى"فقال

الاحمالتمسونلاوأنتمالحملغسرةأحمالاالناس

الانبياءقبورتبنونلانكملكمويل.أصابعكمباحدى

.47!-6،:11الوقا"قتلوهموإباؤكم

البتة.للفهوسيأبةلاأنهمنهوينقمون

تقديسهاوجبت"وقدالملاعلىجهرةالسبتحرمةينتهكفهو

الرابعة.الموسويةالوصية

ايامستةفبىلأن...لتقدسهالسبتيوم"اذكر

فيهاماوكلوالبحر*والارضالسماءالبربصنع

يومالربو،ركلذلك.السابعاليومفبىواستراح

.ا!ا-A:02)خروج1)5("وقدسهالسبت

وكقبض.نفر:انحاش-؟

هيالكونخلقفياللهامضاهاالتىالستةالايامانذلكمنورؤخلى-5

محورهاحولالارضبدورةمنهاكليقاسالتيالمعهوكةايامنامنحقيقيةايام

مجهولةطويلةدهوراوليست،الشرقالىابغربمنإلشمستبالةكاملةدورة

المحدثين.المفسرينبمضيزعمكماالمدى

مفايرةصورةفياخرىمرةالتديمالعهدفىالمشرالوصايادونتوقد

نفا.3المد!لورالسببيباينسبباالسبتيوملتقديسلدكرهنواذا

منإلهكالربفأخرجلثمصرارضفىعبداكنتانك"واذكر

الهك=الربأوصاكذلكلاجل.محدودةوذرابمشديدةبيدهناك

3.l
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واهمالهمالمائدةبيأداباستهانتهمأشياعهوعلىعليهويزرون

.15(:5)تثنية"السبتيومتحف!أن

اليومفىواستراحتهايامستةفىلمLobاللهخلققصةانالظنوأفلب

سبعةعلىتشتملالشمسيةالمحموعةانا..لباطلالاعتقادالئترجعانماالسابع

علىدهيمنالسبعةالكواكبانيعتقدونالقدماءالعبريونوكان.سمإبريةأجرام

نايعتقدونوكانوا.السبعةالانسانأعمارعنالحديثفكانالانسانمصير

نلىيرانتهاكهاوانالح!لحسحنمجلبةالسابعاليومقدسيةعلىالمحافظة

.ودمار:ؤم

ابناءهم11اورثوفقدخلتقرونمندرسواقدالاوائلالعبريينانومع

اليومهدافييسترخواانمنبدلا-عليهملفرضوهيCالسبتأسطورة

سع!ةأجواءفيمحلقينيقظتهماحلامفىسابحينوأبنانهمازرواجهمبينهانئين

الارجةالجم!يلةالبساتيقالىمتهللينهاشينيخفواانمنوبدلا،مسشبث!رة

وعلىحرجصدووهموفىمعتفةحجراتفيقابعينأعمارهمسبعيقضواان

ناوعليهم،بهيتصلوماالموتصوببأفكارهماتجهواوفدجهامةوجوههم

فالسبابةالبنصربالاصبعبادئينأظفارهمبتقليمالسبتيوميستقبلوا

الىأظفارهمبقلامةيلقونالديناولئثهالعسوما،فالابهامفالوسطىفالخنصر

ايلىائهم.الىوسيلةشيهايتخلىالشيطانفانالارض

ضمداوجدوةاطفاءاوناراشمالاليومهدافيلهمالمرخصمنولشى

مكانهيقعدانفعليهالطريقفىمسافروأحدهماليومهداحلماواذأ.جرح

فيهايبقىانمبيهوجبالمقاذوفياحدهمرتدغiواذا،يرحلاكلهاليوم

برجلموسىأمروقد.الموتفجزاؤهالسبتحرمةانتهكومن.نهرهعامة

.36(-لأ152.)عددالموتحتىيرج!مانسبتيومفييحتطب!لان

وباركه،يهوهفيهاستراحالديالسبتيومعنا"لنظرالمسيديونغضوقد

قام-يقولونفيما-المسيحلإناولهالىالاسبوعأخرمن"الرب."يومونقلوا

يوم!فىوحاشيتههومضىالمسيحانذ!لرواوقداحديومفيالموتىبينمن
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بأصابعهممعايتناولونهوهمالطعامقبلا)1(أيديهمغسل

الحنطة.حقولفىيجولونسبت=

،.بأيديهميفركوذهاوهمويأكلونالسنابليقطفونتلاميلىه"وكان

--.ا(:6الوقا1

الفضةالنباثاتيتلفونانهمالىيلفتوهمفلمالفريسيينمننفربهوبصر

لاحقولثماريأكلواانحقهممنلشىانهالىينبهوهمولمبأقدامهمنها7يطأواذ

ماكلكانوقد.الاناجيلكتابعندلهوزنلاالملكيةحقانذلك،يمتلكونها

السبت،يوموقع.فىالنسنابلاقتطافانهوذكرهما؟نفالفريشيونلهاهتم

خبزحرمةداودانتهككماالسبتحرمةانتهكانهذلكعنيس!وعجوابوكان

وقال،6(-4:اصموئيل)1وأكلهتناولهاذالكهنةغ!يرعلىالمحرمالتقدمة

الس!بت.ايامبالعملقو+دهميكسبواانللوعا!ان

يدنسونالهيكلفىالسبتليالكهنةانالتوراةفيقرأتم""أوما

.5(:12إ)متىأبرياء"وهمالسبت

من!لثيراهلعندالمرعيةالمناسكمن،مضىفيما،الاغتسالكان-6

والنحل:الملل

ازالواالنساءلاء-موااوتسا3عملااتواكلمااليونانيينقدامىكانفقد

قصادهفيفسلءهبدكلببابميضأةيشيدونوكانوا.بالغسلالحدثذلك

عتبته.ي!واانقبلوأقدامهمأيديهم

المقدسالماءابوابهاءضدتضعاليومالىالكاثوليكيةا)كنائستزالولا

.ا؟ثمونبهليتطهر

شعريحلقون-هيرودتس3رذفيما-القداصالمصريينكهنةوكان

.يومكلفهـ!امرةنحيربالماءويغتسلونايامثلاثةكلجسومهم

.بالاغتسألعنايتهمالمصريينعناليهودوأخد

الشيح0ولبعض.اليومفىمراتخص!ىيهوضأونالمسلمونزالوما

مناللراعغسليوجبمافمنهاالوضوءساريقةفىخاصةملىاهب!الاسلامية

.جراوهلم،الاعلىالىالاسفلمنيفسلهاماومنهاالاسفلالىالاعلى
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ةواحدةجفنةمن(V)الوضرة

بأيدخبزايأكلونتلاميذهمنبعضارأوا"ولما

وكلالفريسيهن،ن.لاموامفسولةغيرأىدنسة

"يأكلونلابإعتتاءأيديهم"يغسلوالماناليهود

.13(-7:2)مرقس

وأخذبالمرائينونبزهنمالجوابفيلهمالمسيحأغل!وقد

:تلاميذهمخاطبافقالالاغتس!،لفيتقال!مدهمشأن،منيهون

خارجمنالأنسانيدخلما!كلأنتفهمون"أما

ىا11بلقلبهالىيدخللالانه.ينمجسهانيقدرلا

الاطعمة.كليطهروذلكالخلاءالىيخرجثمالجوف

الانسانينجسذلكالإنسانمنيخرجانالذيقالثم

الشريرةالافكارتحرجاضاساقلوبهنالداخلمئنلائه

.-.-!آ!أ-.-ء...ص-7:18+قس)مر-)8(قتنل"هـ!رلى
صص

اللبن.اوبالدسماتسخ:الاناءوضر-7

وظيفةيجهل،بيئتهكأهل،.كانيسوعانالاجابةهدهورؤخد.من81

لهيكوناندونبهايجوزالطم!اموانالام!،ءعا!اينطويالبا-نانوعنده.المخ

ا)قلب.وهوعاماتنطوء؟البوانحوان،الانسانتفكيرفيأثرفيهاهضمهبعد

التفكير.ومصدرالخلقيةالانفعالاتموطن

تصوروان.الارضفنىكثرقدالان!مى،نشرانالرب)\ورأى

الا-نسانعمليانهالربفحزن.يوم!دلشريرهوانمماقلبهافكا!

.6(-16:5)تكوين"قلبهفيوتأسفالارةتفى

هدهتردلمولهدا"المخ(،وظيفةشي!?نكليجهليسوعكان،أجل

اولتنشأوالارجلا،يديحركاتانيعلمم،نانهولو.لمى،نهعلىق!الكاعة

حركاتمنبهتقومما-وديالاعضاءهدهوانالمخفىارادةهي!4علىتنثن!أما

:فاللماذلكيعلمكانانهلو،4المخمنردلكالاوامرتتلقىانبعد
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:بالشرابوولعهبطنتهعليهيعيبونوكانوا

".خمروشريبأكولانسانذاهو."فمقولون

.:91(اا)متى

منوأصفياءهجلساءهيصطفياذبهيضمقونوكانوا

المنبوذين،عنويسريالخاطئينعلىيعطفواذا)9(العشارين

مجدفاهرطيق!إلاحسبانهمفييكنلم-يهوديابوصفه-فهو

أصولها.منويجتثهااليهوديةينسفبأنقمينامسلكايسلك

نااليهوديةإلقوىولشتىهرونخلفاءل!لكهنةاستبانوهد

و!وضسلطانهمتفلانحريةالشابهذايبثهاالتيالمبادىء

اليهوعزوا.،101(عواناحرباوأصلوهبالعداءفكاشفوه،،-بنيانهم

واتهموهعرشهاعلىهويتربعيهوديةفىهملكةلتأسشىيعملأن

نالكيخر.عنكوالقهافاقطعهارجلكاويدكأعثرتك))فان

ولكالابديةا.لنارفىتلقىانمنأقطعاوأصجالحياةتدخل

.8(:18)بتى"ورجلانيدان

ذلك:منبدلاولظل

منمنخوبةبجمجمةالسماءتدخلانلكفضرفاستخرجهمخكأعثركارا

بمخك.محتفطوأنتالابديةالناوفىتلقىان

من.عليهميفرضهماخاطرطيبعنالهيكلالىؤدوناليهودكانب9

العشارينعلىفكانالدولةعليهمتفرضهاالتىالقليلةالضرائفبأما.الضرائب

عدوةروماالىالجريةمنهافيدفعالاصرالىويسلموهاكرهامنهمينتزعوهاان

الثرين!ؤلاءانالطبيسومن.العضارينيمقتونالقومكانولهلىاا،اليهود

lالىرؤدونممااكثرالضرائبمن.يجمعونكانوا لاير.

والمسنة،البكرالصضرةبينالتىهىوالخيلالبقرمنالعوان-01

،بكراالاولىجدلواكأنهماخرىبمدمرةنيهاقوتلالتىالعوانوالحرب

.الحروبأشدهيالعوانوالحرب

.؟
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ألههملقصاصاسرائيلبنىبذلكويعر-ضالناموسينقضبانه

النببىدعوةاحبا!الديانةلمحترفىتسنىوقدالفيورالمنتقم

الىيصخولمعنهالشعبفأعرض،حججهودجضالجديد

حسرةنفسهوفواالمعلموقضى،لدعائهيستجبولمموإعظه

ممتالا.زعيمهوان.التاريخبهيعبأولمالناسفنسيهوكمد.

.مفقودغرضالىيسعىكان

--
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-6-

المن!تظوبالم!يحالتبمنميير،قظة

شهركانفلما،بأورشليمالروهانأحا!68سنةوفى

المديضةربوعتيطسجحافلاقتحمتم07سنةمنأغسطس

منألوففذهبالهيكلفىاضاراواضرمتيباباخراباوصبسزها

كانإذياارجلأذلكالقومببالخطروعندئذ،لهاطعمةاليهود

الكارثة.بتلكتكهنقد

بحجارةمزينانهالهيكلعنيقولونقومكان"وإذ

يتركلاايامستأتبىترونهاالتيهذهقالوتحفحسنة

.-6(21:5الوقا"ينقضلاحجرعلىحجرفيها

فحينئ!ذبجهولشمحاطةأورشليمرأيتما"ومتى

..؟(:ا؟الوقاخرابها"اقتربقدانهاعلموا

الذيالبارذلك-أورشليمخراببعد.-ببالهمخطر،أجل

ويزجىالى.ا)جب،عمواعظهيوجهلهمالسابقا)جيلعلىوفد

باؤهم6فرفضهالضياعبمداءفيالتائهينالمساكينالىتعازيه

كلاماينثركانانهوتذكروا،نذالةفىأعدائهالىوأسلموهبغباوة

المرتقب.المسيحهويكونانغروفلاسابقاليهيسبقهلمحلوا
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اللدنية.المشيئةاقتضتههـسالتهمنجانبريبولافهوموتهأما

باسميعرفونالنساكمنفررقاليهودألفافبينوكان

ال!نفسرياضةوفيالجسدنوازعكبتفيابعدوا))1)ضاصريين"

المسيححبفيبالتدلههنهمطائفةوانتشت،وا)صومر،إصلاة

ثمقتلوقديتخيلونهوأصبحواالامورعليهما)1(ؤ،لتاثتخظرالمف

لنانهبيد،وتكريمالهتمج!يداالسم!اءالىبهوعرجحيابعث

بعودتهبشئرقد،القائلينأصدقوهو،فانهيعودحتىيلبث

قوله:فيأليهم

سحر"بةفبىتيا2)!(الانسانابنيبصرون"وحينئذ

.27(:ا؟الوقاكثير"ومجدبقوة

فيالعودةهذهوستكون،لهمويقتصاليهمسيعودأجل

لمقدمه.توقعايكونونماأبعدفيههموقت

خمارفيقلوبكبمتنتقللئلالأنفسكم"فاحتززوا

بغتة"االعومذلكفيصادفكمالحياةوهموموسكر

.134(:21الوقا

فى،رأسهمعلىكانلانتظارهجماعةأورش!ليمفىوتيألفت

،بطرسوهواليهوأحبهمشخصيهتلاهيذهأضعف،م27نحو

يعرفونجميعاهؤلإءوكان،ويوحنأJamesيعهوبوكذلك

الاولى.المسيحي!ةالكنيسةقامتوبهم"الرب"اخوةباسم

عضدانقلبتحتىألاذهانعلىتلحالاخملةتلكبرحتوما

هةبطبهيمدلمالنبيذاكولكن،يقينبعدهمايقيفاالسذجاولئك

ليحكم،المنتظرالمس!حبوصفهبهالمضحىيسوعيعدلم،احالا

الوشيكه.نهايتهالصالمينتهيانالىوالإهواتالأحياء

والةبس.اختل!:الامرعليهإلتاث-ا

.اخنوخسف!رمنمأخوذ،(الانسان"-ابنالمسيحىاللقبهلىا-2
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يكونجتىالجيلهلىايمضيلاالكماقولا"الحق

.03!:13)مرقسكله"هذا

عشراتمنذماتالذيالنببىصورةالقومأذهانفىوتفانت

اخرىصورةبهاتختل!اومحلهايحللانألمجالفانفسحالسنين

الاصل.وثنية

31(اوزاعالزمنمنالحقبةتلكفيالمسيحيةالىانتقلفقد

تزالماكانتالتيالصوبىةتلكمعهماليهانقلواالوثنيينمن

وهب!تجسدوقدالابنا"لإلهصورهوهبىألا،أخملتهمتداعب

عنموماالصليبفوقأنفاسهلف!ثمعذراءأمرحمصنالارض

كهضةيجد!لم.صعداالسماءفيوارتفعرمسهمنانبعثان

الوثنيينلقلوبتةلفاالصورةتلكتبنبىفبىغضاضةالمسيحية

علىجديدمنالامرفىيكنولم.دينهمفيبالدخوللهم.واغراء

القديمالعهدفىكانوافقد،اليهودمنالمبتدعالدينهذااصصب

مصارعةفىذلكفوقيورطونهبلا.لسماءمناللهبانزاكيكتفونلا

أمورعلىا)5(المختإرشعبهتحريضفياليهويعهدونا)4(يابانية

كضيرةاشياءيباركأنعلىويحملونهالاخلاقمكارمتنافبى

.Ctإ').مستهجنة

وضروبجماعاتأيالناسمناوؤاعبها.الجماعات:الاوزاع-3

متفرقة.

يعقوبفخدحقفانخلعفخدهح!ة-ضربعليهيقدولاانهرأى.ولما))-4

لانكاسرائيلبليدقوببعدمافياسمكيدعىلافقال...ممهمصارعتهفى

لانيقائلافضيميلالمكاناسميعقوبفدعا...وقدزتوالناساللهمعجاهدت

.03(-132:25)تكوين"نفسيونجيتلوجهوجهااللهنظرت

2:6(.بطرس)1"مقدسةأمةملكىوكهنوتمختارفجنسانتم2"وأما-5

منامرأةكلتطلببلفا.رغينتمضونلاانكمتمضونحينما"فيكون-6

بضيكمعلىوكضعونهاوثياباذهبوأمتعةفضةأمتعةبيتهانزيلةومنجارتها

.22(-13:21")خروج"المصريينفشسلبونوبناتكم

U
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بالتغيعريسوعسيرةيتناولوناليهمومنالكهنةفتىءوما

هاالاسأعفيلهة6صفاتمنينحلونهيزالواولم،والتبديل

فلا.السناءمنبهالةهامتهويجللوالبهاء.العظمةعليهيضفي

بالصحيحالزائفويمتزجبالاكاذيبئقالحظتش!،بانغرو

اليسوعيةالسيرةحوادثفتبلغاخاريخاالىالخرافاتوتتطرق

إله.الابهينهضلامبلفاوالتضخمالتورممن

5؟



!لا-

لا!هاييمموع

عنبينااختلافاليختلفوانهالاناجيليسوعبرزوهكذا.

.،)1(اضبيايسو!

.انسانلاإله،أصلهحيثمن،فهو-ا

وإحياء)2(صفةالط)اخمادالاناجيلأحصتهاالتيومعجزاته-2

الاشتقاقاساسعلىو"الريسول""النبى"اهـميبينالمسلمونيفرق-ا

التزامههويكلفبشرعاليهأوحىمنللعلى))النبىس"اسمفيطلقون.طاللفوي

بمشرعاليهيوحىمنعلىفبطلقونه"الرسول"اسماما،لقومهابلاغهلون

"نبم!"لقبالنصارىيطاقذلكوبخلاف.للناسابلاغهيكلفكمماالتزامهيكلف

منلى(اسرائيلواباءاسرائيلاب!ناءمن3،نوامنإوبخاصعةاقنبأ؟االدير؟نكلتلى

الدينعشرالاثنىعلى2"ا"الرسلكلمةويطلقونيس!وعقبلماالىالخليقةبدء

يناللىوهم،الامصارمختلففيصدينهالىللدعوةيسوع"الرب"ارسلهم

بالرواريين.العربيلقبهم

وضارالريحفسكتتابكمأسكتللبحروةالالريحوافتهر))فقام-2

.!3(:،")مرقس"عظيمهدوء

6؟
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أءهالمنهبىالخالخالموتمننفسههووصحوتهالموتى

لهة(يلا

عصنوصمتتإلهانهعلىبولسرسائلبهتحدثتوقد-

شخصيوحنارؤيارسالةفبىوهو.وتعاليمها)3(هديه

ممامقتبسمةبنعوتنعتتهفقلى،ا.لياءالئالالفمنسماوي

انهوزعمتيهوهوصفقيودانيالحزفيالمنكلذكره

.إ)4(العالمنشأةمنذمذبوح

بعضتبقيفيويوحف!ويعقوبلبطرسالمنافسبولسوكان

التيالميتةنوعح!دالذيهو،الرؤيابطريقبهاالموحىسائل

ا،يتين:هنفكرتهااقتبسوقد،يسوعبها!ا

بينهمثيابييقسمون...ورجلىيدي"ثقبوا

.ا!8-22:16)مزامير1)5("يقترعونلباسيوعلى

ولايسوعقتلواالذينهميكوزوا)ماجهوداأحبارانوعنده

منوأعوانهاللعجنابلشىكانولكنهإلرومان!ابالواهوقاتلهن

نحياطين.

وصاسيرتهسارأيهديههدبيقال،والطريقةالسيرة:الهدي-2

..هديةسن

t-قولهم:الىالف،رة

سفرفىالعالمتأسشىمنلىمكتوبةاسماؤهملشت"اللىين

.8(:113)رؤياذبحا"اللىيالخروفحيوة

وصحتها:معتلةل!قيمةترجمةوحده

وجدانمنلىذبحاللىيالحملحياةسفرفىاسماؤهمتدونلمالدين

،لم.

لبعضبعضهمفقال.فوقمن!للهمنسوجاخياطةبغيرالقميص"وكان-5

بينهمءثيابياقتسمواالقائلالكتابليتم.يكونلمنعليهنقترعبلنثقه

.(2(:!ا،)يوحنا"قرعةلمالقوالباسيس
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و!نت،سماوياكائنايعدونهل!6(الفنوسط!ونوكان-4

95"أطt)!9او-(Nassens)الثعبانعبدةتدعىشيعةمنهم

ن!هلاولأ!9هبوليتسروى!ما.-اعضاؤهايترنم

سماويكائنانهعلىيسوعفيهاذكربأنشودة-الثالثالقرنفبى

البشر.أرواحلش!تنقذالارضيهب!يدعهأنابيهمنالتمس

الذينوالوثنييناليهودمنالكتابكبارصمتؤقد-5

المؤرخونصمحتكمافيلومثللهممعاصراكانالمسيحانيمتقد

منهوكأنماالمسيحهذاذكرعنيوسفسمثلالتالىالجيلمن

.الاناسغير

يسوعشرةفيبهنهتذيمرجعأيدينابينيبقولم-6

ابنالمسيعهوانهقرريسوعانعلىاجمعتوقد،الاناجيليضر

سألهالكهنةرئيسىانذلكومن.المهودينتظرهالذيالله

قائلا:

ودينيةفلسفيةحركةوهيالمعرفيةاو(Gns)ص!ا!لها:الفنوسطية-6

وقد.الخيرةوالاعمالبالايمانيتمممااكثربالممرفةيتمالخلاصاناساسها

أتباعزعموقد.للمسيحيةاليهوديةالاسسالاو-لىالمسيحيةغنوصيةنبدت

يهب!مخلضإلهرأن.الروحفييهزجتبسجنأشبهالمادةانالحركةهده

،السماويالعالمطبقاتبينتدريجافترتفعالساقطةالانفسليحررالمادة

مظهروالفنوسطية.غريبةخياليةملىاهبالصعودهلىاوصففىذهبوا3وقد

الثنوية.بأراءتأثرتوقد،الهيلينىالمهدفىينية11Jا؟راءلنماذجفكري

يستتفهونكانوافقد.افلوطينتعاليمهاقاوم.المسيحيةأوائلفىخطراصوكانت

ايامستةفىالدنياخلقكقصةقصصمنتسردهماويستهجنونالتوواة

!ددلكوكانوا،،المحرمةالشجرةثمارمنيأكلابأنوآدملحواءالحيةواغراء

انهوعندهم،الدمويةالقرابينتقريبولإسيماالمبريينمناسكيسعكقبحون

.المختارلشمبهويتحيزالشعوببينيميزاناسرائيلبالهيليقمماليس
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المسيحانتهل)خاتقولأنالحيبالله))أستحلفك

63-164(.:6؟)متىقلت"أنتيسوعلهقالاللهابن

انايسوعفقالالمباركابنالمسمحأنت1له."وقال

.162(-14:61)مرقسهو"

أورشليمتدصرقبلىعاشواهمناحدبباليهجسولم-7

شخصايسوعيعدانم07سنةفياليهودشملوتشتيت

تاريخيا.

تنبىءالاولالقرنمن.هسيحيةغيرشهادةلديناولشى-8

ليبرهنواالثانبىالقرنمنتلقطوهاالتىالشهاداتاما.بوجوده

المسيحيين،عبثمنخالصةنحيرفهبىالمسيحقصةصحةعلىبها

بها.يعتدلاثمومن

ذهبانهالمسيحالىعزواالتبىالمذاهبوليستهذا-9

هبىبلالمبتكرالقمشيببالشيءاياهانحلوهالتيوالمواع!المها

معلومة.يهوديةهصادرالىتنتميعتيقة

)7(الكوائنمنبالكثربصرعلىالقديمالعالم.كانوقد-01

منالقيامة.الصلبيسوعسرةمنهاتتألفالتيالهامة

يسوعيمدفلم.الخالخ(A),الإلهأكل.الربانىالعشاء.الموت

نا؟ومثراوديونسشىوأتشىأوزيريسمنلاريخيةأوثق

كذلكتصلح.يسوع.لاريخية.لإثباتبهايستظهرالتىالبراهين

بل،هرقل.أمثالمنجميعاالاساطرلهة7تاريخيةلاثبات

جاكأمثالمنايضا(«)العفاريت(حكاياتأبطالتاريخيةلاثبات

.المرفىةقاتل

وقد:انسانلاإلهالاناجمليسوعبأنتقدمهمانخلص

وكوائنهكائناتجالحادثة:الكائنة-7

خلىواوقالوأعطاهموكسروباوكضبزايسوعاخلىيأكلونهم"وفيما-8

lilf22(14)مرتس"جسديهوهلىا.
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ا!م

،ل7،بصء---س.،

يبقفلم،شجلاتهفبىصفحةلهيفسحولمالإلههذاالتاريخأنكر

:يكونانالا

i-وا،الاوليناساطرمنلأسطورةبطلا

مضىثمويم!يعلمحينبعضعالشالناسعرضمن-.رجلا؟

الانتباهتسترعىبالذاتبأحداثحياتهتقترناندون

التسجيل.وتستوجب

05
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-8-

الآلهةقي-د

صورةلمسيحهمرسمواقدابسيحيةصانعيانتقدمممانر!ى

الىا)1(تصوبواممنالوثنيينعندالابناءا!لهةصوركثيرفىسث!به

يكرمفلمبفامثقلونوهملدواولتياالأوزارهنالناسليخلصوالارض

انتهىفكيف.قتلةشروقتلوهمصلبوهمبلىوفادتهملناس

صانعواتخذهاالتىالصورةتلكرسمقبلالىمنلوثنيونالقدامى

يحاكونهاأنماذءلمسيحية

وخلصتبطواغيثهاثارتلوتودالمستذلةالشعوبكانت-ا

ففوسانالا،وانحلالفوضىمنفيهاا)2(رطموهاهماغسها

أحلامتكونانالامانبىتلكتعد-فلمذلكعنتتقاصركانت.لقوم

هخلضيأتيانلزامافكان،لحقيقهاعنالعجزبهميقعد!ظة

.ونزلعلمنجاء:الشىءصاب-ا

فيه.-وقع:الوحلفياركطم.منهيخرجلاأمرفيأوحله:رطمه-2
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بهلهميكنلمالذيالامربهذامنهمبديلايضطلع/)3(أجنب

منالس!ماءفىالذيالإلهيرسلانمنأيسرثمولشى.طاقة

مماالبشرويستنقذقيبيرهويحبطالشنيطانيكافحمنلدنه

عنت.منبهبهظهم

منبينهمفيأتبىاليهمالإلهيرسلهالذيالمخلضهلىاانعلى

يكونانيسوغلابمحاكاتهلهمقبل،ماوالاعاجمبالخوارق

منسمالمحرومنحدرا"كائنايكونانحرىأهوبلمثلهمانسانا.فانيا

وافجازرسالتهابلاغلهلميتسنىيكنلمانهوبما،الآلهةسلالة
حمبم

إلهايكونانوجبفقدبشرا)4(مسلاخفىكانانالاعملهأ

.انسان(فىمتجسداث

الاشي!اءغيرتستوعبلا-الوثنييناولئكعقولكانتلقديهإبخ

بأقصىا)1(يلبد،منظوراإلهايتطلبونفهم،المحسوسةالظاهرة

أظهرهم.بينويعيشفيهميحلىبلإلس!وراءمتوارياالسماء

.14(:ا)يوحنابيننا"وحلجسداصار2"الكلمةس

اياهممحبتهعنلهمويفصحمعهمويسمراليهمفيتحدث

منهم.للضعفاءورثائهعليهموعطفه

.115(:4)العبرانيونلضعفائنا"ا))يرثي

التيوبالقوانينالبشريالعقلبفلسمفةالجاهلوناولئككان

--شاحالتيالباهرةالاعمالمعضلةحلعنقاصرينعلمهتهيمن

اجانب.جالفرييب:هالاجنب-3

فيويقال،الجلد:-.المسلاخ.جلدهاعنانكشفتالحيةسلخت-؟

.انسانمسلاخننحماواوملكهوالدماوالمدح

كاديقال.يدبغانقبلالحيوانبجسمالمحيلىالجلد:الاهاب-5

إهابه.منيخرجالفرسى

.اقام:بهولبدبالمكانلبد-6
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،الناسسائرعلئتستعصيهيحمنعلىبهايقومانالناسلاحد

بالمقدرةدونهموينفردذكاءهميبزفداامرءاوجدوااذافكانوا

97(أكباسهمفىفيقشاهمخلقياعليهمويسموالمرضىابراءعلى

أرزاءهم،عليهمويهونأعباءهمعنهم.ويخففأتراحهملمشاطرهم

رفعوهوربماحيايزالماوهوالاعلىمثلهممنهيتخذوااناوشكوا

.(A)االافذاذعبادةنشأتوهكذا.يلالوهمةأوجالىموتهبعد

v-الطين.منالبيت(فسكون)بكسرالكبس

لقدبل،الرفيعالش!رفبهداا؟لهةابناءمنالمذلصونينفردولم-8

منهم:ندكرا،الالهيالنسبهداالبشرأفداذبعضنحل

لاأبولوالالهصلبمنبريتونياالملىراءأمهبهحملتوقد،أفلاطون-ا

اليه.تزفانوشكعلىكانتالديأرستنصلبمن

بمن!أوليمبياسأمهفيليب"والده"نفيوقد،المقدونيالاسكندو-2

.زيوسالالهمىالمنفىفيبابنهافحملتطويلازمناعنه

الالهروحمنق.م.!سنةبثياسأمهبهحملتوقدا،فيثاغورس-3

الله"ابن))بوصفهقومهعبدهوقد(القدس)الروحأبولو

انهسيركهوتضمنتو"الفارقلي!"

.الارضظهرعلىيولدانقبلالسماءفهـ-اووحا!لان-أ

.مولدهقبلبمقدمهبمضهمأفبأ-ب

الطهر.منالفايةبالفةمقدسةعدراءأمهكانت-ج

.موفورةحكمةمنأوكيبماصباهفيالمملمين-مدهشد

ائنينبمكانينيحلأن،يسوعمقدورفىكانكما،،مقدوهـهفىو!لان-ص

معا.وتتفى

.الهواءمتنوعلىالماءصفحةجملىيمشيوكان-و

البحر.عئابف!االئائرةالعواصفويخمد-ز

فيأقطالدبالىويشيرحالقمنفتهو.ي(Eagle)العظابويأمر-ح

لدفاكها.من2وهوبالحياتويعبثصاغرا

=س.الامراضشتىمنويبرىءالشياطينيطردوكان-!
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منانحدرواالإفذاذهؤلاءبأنالزعمأجمكنقدكانولئن-2

أمهاتهمأرحاممنانحدارهماخفاءالعسيرمنكانلقدالإلهصلب

نابعدبهحملتقدمنهمكلأمفلتكنوإذن،ولدنهماللاتي

.شيءكلعلىالقادرالإلهحضنفبىرقدت

الى.أطمبتنسبأنوسناءبهاءالأمتلكعلىلمضفبىوانه-3

يضاعف.انأحرىوذلك،مملكة-أسةسليلةاذنفلتكن،أروهة
-

وسمومحتدهكرممعرضىالذيذلك،ابنهاتواضعقيمةمن
-

بينا)9(لأواءفىيعيشوأنكهفاومذودفىيولداننسبه

البشر.طبقاتأوضعظهرانى

والشوائب.المعايبهنمبرأةتكونانالأمبتلكوخلمق-؟

نقيةالنفسىتقيةولت!ن،بشريمسسهالمعذراءاذنفلتكن
!س

.والورعبالعفةموصوفةالعرض

،الولادةتفصيلاتمننفوراالشعوببعضأظهرتوقد

ومن،هألوفةغيربطريقهولدأنهمخلصحهالى!نهاثلفنسب

.الموتأدوثهمممن!لثيرينأحياوقد-ي=

نفسه.وطيبةتواضصهفىالنظرمنقطعوكان-ك

مزدرياالحياةومللىاتالدنيامباهجف!ازاهداوكان،الصومأطال-ل

والأبهة.الترتاسبابمنالاغنياءفيهيضطربلما

"طوبىللمساكين"اللهأجبابفالفقراءللفقراءصديقاللاغنياءعدواكان-م

.3(:ء.)متى

الخمر.معاقرةوحرمالوالدينبطاعةوأوصىالعدوemمصاعلىحث-ن

شدده.فيايالميثسلأواءفيهم.يقال،والمحنةالشدة:ا.للاواء-9

هنحجابالهكنلأوائهنعلىفصبربناتثلاثلهممان"منالحديثوفى

ث!.الناو
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يونو"المباركةالعذراءالسماء))ملكةالىاليوناناهلعزاهماذلك

"الريح"أنومنا)01(فارسفولدتزهرةشذامنحملتانهـ،من

بفلكانفحملتذلكبعدعليهاهبت

هردهالعدراءمريمالسيدةحملفىالفضلانهناويلاح!

كلمةمنالعبريةاللفةفىمشتقةالكلمةوهذه"الروح"الى

يونو،العذراءفمهحملتالذياليومانيلاح!كما1)12("ريح"

.الحربإله-01

المعدنية.الصناعاتإله-011

،روح"5مادةمن))ويح؟كنمةفانالعربيةاللفةفيالامرو!لدلك-12

وهيكسرةبعدساكنةلوقوعهاياءالواوفقلبتفسكونبكسر"روح(،وأصلها

الاصل.باعتبارأرواحوعلىالحالباعتبماروأرياحرر،حعلىلجمع

:الشاعرةقالت

منيفقصرمنالىاحبفيهالارواحقخفقلبيت

الخيمة.هنا"البيت"بوالمراد

القديم:العهدفيوجاء

ليحيوا"القتلى!ؤلاءعلىوهبالاربعالرياحمنروحيا."هلم

.9(:37.)حزفبال

يمنىكماالروحنفسيعنيالنسمفان"نسم"مادةفيذلكمثلويلاخظ

.اللغويالاشتقاقمن؟للقرؤخلىكما"الريح"

.الروح

ك(pirit)كلمةفان،الساميةاللغاتعلىمقصوراا!مروليس

)بالممكون(نفساوروحوممناهاالفرنسيةفى((Esprit).)وسإلانجاجزبة

أكنفسى.أناومعناهااللاكينية93()!لأأكلمةمنمشتقة

ففسههوالفاء(عا)بفتحالانسانن!فسانيعتقدونالبدائيونكانلقد

الهواءفيتتحللمعينةسوانلثمانيتوهمونوكانوا.ووحهأي)بسكونها(

فىلك.منالروحفتضجماللطيف
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الاولالرعيلكاناللىياليومهو،فبرايرمنالثانىاليوموهو

فيهخملتالذياليومانهعلىفيهيحتفلونالمسيحمينمن

مريم.الابد"الىالمباركة"العذراء

فبىالشموعواسعةدنمسبلاالحملمزاعمكانتولقد-5

الالهبأنالقائلةاليثليثعقيدةاصلهووذلك.الغابرهالازهنة

عقيدةوهي،يلاخرعنمستقلمنهاكلكائناتثلاث!ةعلىيشتمل

ماوهدا،شتىوأزمئتةمختلفةأمكنةفبىالوثنيينبينذاعت

كأنتالقديمةالشعوبجميع"انبقولهجرومالقديسعنهعبر

فانالنشأةهنديةالتثليثعقيدةانالظنوأغلب"بالثالوثتؤمن

ه!.هنديثالوثنعرفهثالوثأقدم

:المصريالثالوثنعرفونحن

الابوهوأوزيريس

م*وهييسيزإ

الابنوهوسحور

iiا)13(الثالوثوهذا i.عينلاهوتفىالمصريونعرفهي

التقاثحفنحوالنزعةفموانبب-،ثالوثهمالمسيحيوناقتبسودنه-13

الثالوثاشتمالمنينفرونالجنسيةالانحرافاتذويالقساوسةجعلوالنسك

لهاوزنلاأصفراالقديمةالمجتمعاتفيالاناثكانعتوقد،امرأةملىالالهى

لاشاعةووسيلةلأنسهممجلبةالالسنانهنملىاليهنينظرونالرجالوكان

فيهمحلهاوأحلواالثالوثمنا،مالقساوسةنفىوهكدا،نفوسهمفىالسروو

.التدسالروحهوملموسيخرعضوا

الاهىانالدماءمنسيولبسببهاانثعبتالتيالقدس"الروح"وهلىه

.اللغويالاشعتقالىمنذلكؤخلىكمااريح""1

...عاصفةربحهبوبمنكماصوتالسماءمنبفتةلاوصار

.؟(-2:2)اعطل،القدسالروحمنالجفيعوامت!لا
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كذلكعرفوافقد،فيهمقاماللىيالوحيدبالثالوثيكنلمشمس

من:يتكونطيبةلاهوتفىثانماثالوث!ا

.خنزو-توت-أمون

من:يتكونثالثاثالوثايومذاتعرفواكما

أنوكيه.-ساتيه-نف

الانسانبخطيئةكذلكيؤمنونالقدامىالمصريونكانوقد

.والفداءوبالتجسد

عقيدةيشرح،قرونبأربعةالمسيحقبل،أفلاطونوكتب

نظائرهىألفاظالذلكواستخدمالشرحفىفأسهبالتثليث

منها:نذكر،الجديدالعهدفبىالتىلتلك

(Agathon)+الاباوالاعظمالإلهأيه..

(oos).الكلمة

(Psyche)القد!)روحالبروحاواففس.

كلمتافمهاوردتاغريقية،كتابةعليهامسلةرومافيوكانت

.1)14("اللهو))ابن"الإعظم"الاله

هذافبىولدكقد.يسمبرفى25فيالميلاديقعانويتعين-6

سكياوبوذاوكرشنااليونانفبىوأدونسىباكوسمنكلاليوم

فيومثراالكلدانفبى)15(اوكرسالصينفىتبىوتشنجالهندفى

مجاللا.عزابذكوراكلهمجميعاالثالوثاتفىا؟لهةانويلاح!-14

ا؟لهةينعتانالخطلمنالمحدثونالفلاسفةويرى.الاناثمنلالاهاتبينهم

اللىكورالالهةعا.شوالاا؟ضرلجنساوجودبستدعيفيهمكووةللىالاندحققباللىكورة

السابفة.بالسعادةالاحساسمعهبصدمونشلىوذفى

الثلاثة:الاسماءبينالنطآتوفىالكتابةفيالتشابهلاح!-15

.(Chrishna)كرشنا

(.Ch)هلاهـ!لرس

المسيح.اي(Chist)كرست
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بريطانما.في(JaoWapaul)وابؤلوياوايران

فراا،لهةاولئكبأعياديحتفلونالبلادتلكاهالبىوكان

فيالطرتتيجبنر!مانساءوكان،اليومذلكمناللملمنتصف

.طفل،"اليومولدنا"لقذمترنماتيرددوناليومذلك

بلأ)16(إرهاصدونيحدثيكنلمالميلافىذلكانعلى7.-

الميلادتممافاذا،بذلكاليهيوحىنبيمرةكلفبىبهيتكهنكان

.ا)17(السماءفىمتألقنجمالناسبينذلكأعلن

بوذا.مولداذاعاننجماالمقدسةالبوذيينأسفارفبىجاءوقد

وأشهدالسماءفينجمهنردالنببىميزكرشناولدوعندما

علمه.الناس

مأمنالاولىالصشيةالملكيةالاسرةمؤسسيوولدوعندما

بذلك.النجوماحدنبأعذراء

لاؤتسي.الحكيمبمولدنجمأنبأوكذلك

ولادة!دأبصروامصرسحرةاناليهوداقاصيضىوفى

.)18(يتألقنجماموسى

يحفبأنحريجللامرالعالمهذافيإلهمولدانوبما8-

فيمترنمةإلسماءفبىالملائكةتسبحانغروفلاوالجلالبا،بهة

الالهبمهدوالحكماءوالسحرةالرعاةيطوفوأنواغتبا!حبور

اليهيزفونبمالهولائهمعنمعربين.)91(بحمدهمسبحينالوليد

البعئة.قبل؟لنبيمنيظهراللىيالخارق:شرعاالارهاص-16

فوقووقفجاءحتىيتقدمهمالمشرقفيرأوهالديالنجما"واذا-17

.9(:2)متىالصبى"كانحيث

القديمة،لضعوب71منغرهمكثرونكانكما،2الاسرائيليون!دان-18

-فيهالهقسموماالطفلحياةانالتلمودفيجاءوقد.بالتنجيميفمتفلون

بمسلكه.ل!بنجمهيتعلقان

.11-ا:2منى-16
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فيمرةانشأتبوذاولدفعندما،الطرفونفائساخحفاا!غوامن

بوذااليومولد"قدملائكيةبأصواتتنشدالسماويينالمرنمين

يمنحولكيالتاسعنالجهلغياهبتنقشعولكمماالبشرلخر

كرشنامنلكلذلكمثلوحدث.وابتهاجا"سلاماالعالم

يشاطرهملافكيف،كذلكلسقرأ!بل،ومثراوكنفوشيوس

المجد.هذايسوع

الدهر،منردحاارعاةاظهرانىبينكرشنائشيءلقد

وكذلك:

...الملاكلهمفقال...رعاةالكورةتلكفبى))كان

المسمحهومخلضداودمدينةفىاليوملكمولدانه

اكا.ا-2:8قاالو"الرب

لهوبيتواالطفلبالإلهقوم)02(ائتمراذاانهريبولا-!

نرىثمومن،أسطورياشاعرياجوامقدمهعلىذلكأضفىالشر

يتهددأقبلإفياالطفلمولدضراليهيتناهىالطاذيةالبلادملك

/دماءفيهاثسفكمقتلهايقاععنيتورعولاالامرفشعاظمملكه

ابنهيتداركعرشهفوقالمتربعالابالالهانغير،ا)21(الأطفال

به.المحدقالخطرمنبأعجوبةوينقذهالصمدانيةبعنايته

انههبىالطفلبوذادما)22(حقنتالتبىالإءجوبةكانتوقد

روحه،لازهاقأبويهبمتخلالىجاسواالذين،الجنودلأعينبدا

!.عنهفتجاوزاعمرهمندمثرةإلثانية!فىغلامكأنه

فيه.ا?.jjsوكشابههموااذا:بفلانائتصر.شاوره:فلاناائتمر-02

قتلك.وفيبقتلكبمضهميأمرأيبكيأتمرونومعنى

2:65منى-21

فأنقدهالقتلبهحل:دمهحقن.بولهحقنومنه،حبسه:حقنه-22

برمه.فلمصاحبهفيجمعهكأنههورهخلاف
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بهفهرببهالفتكيبفيأوزيريساموليوسالطاغيةوتعقب

النيل.ضفافعلىوأخفياهوالداه

مصر.فىالمسعيحيسوعأخفىوكذلك

شطرميممهعهداأقدمآخرمخلضأمهربتايضامصزوفي

.حورسومخلصنا""ربناوضعتحيثإيدامس

هافاوسالفاوزرادشتوالسيدسكرشناشأنكانوكذلك

ومثلهم،شانئيهمبأيديالهلاكعلىطفولتهمفيأشفوافقدويو

العنايةأنقذتهمفقد)قورسى(وكيروشوموسىورومولوسباكوس

.المنونحياضورودمنعجيبةبأساليبالربانمة

يبديسويابشراتمثلالذيالالهاهذاانالبديهومنب01

تكبرااكثركانوكلما،كليهمااوعقليانبوغااوجسمانيةبطولة

الىأدنىكانلهتعرضأخطارعلىوالتفلببراعتهعرضفبى

.ا)23(يلالهة

يجهرواقفااستوىحتىولدانماانهسكيابوذاعنوحكني

نهرأمواها)24(طمتانوحدث،ضياءمهدهشعوقدبرسالته

ساكمثلالنهرثائرةيسكنبوذافاذاهعهودغيرنجوعلىالفنج

فيورفاقههوعليههبتالتبىالعاصفةاذ.أخمديسوعفعلى

البحر.عرض

القديمالعهدبهما)25(نوهممناليهودأبطالبعض.أظهروقك

البروذمعتانت(ينكرهاالتى)وصبهاالموثوقيضرجيلUIابعضققول-23

انجيلويقول.الطفولةطورفييزللماوهوالممجزاتاجتراحفيبدأيسوعان

!اناذعشرةالثانيةيناهزوهوالعقلىتفوفهاظهارسبدأيسوعانلوقا

.وجواب-ؤالمنبينهميدوربماويفحمهمالهيكلفيالمسلبينيواجه

.7؟(:2لوقا)((وأجوبتهفهمهمنبهتواسمعوهيناللى")وكل

امتلا.:البحرطما.النهروملأارتفع:الماءطمما-؟2

وعظمه.ومدحهذكرهرئع:بالشيءنوه-25
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وهمبالغةوحكمةلامعاذكاءوصموئيلوسليمانموسىأهثالمن

قدلهه71ابناءمنيكونوالموانانهممنهيؤخذمما،أحداثبعد

خارقة.قوةادنهمن*المولىجباهم

واالماءفيبفمسهالإلهيالطفليعمدانالخيرومن-11

أسلافه.ذنوبمنبهعالقهوماعنهيمحوذلكفانبهبنضحه

المتجسدالإلههذايصدفانالقولا)26(نافلةومن-12

وأنونسكزهدحياةالىيخلدوأنالفانيةالدنياهذهمباهجعن

الدهر.مبنحيناالصياميلتزم

فبىهعلناروحانبىبدينالتدينالىالخلقيدعوثم-13

رسثلالدنهمنويرسل"المالمهداهنليستمملكته"انصراحة

.الاصقاعشتىفىدينةينشرون

والفداءالاصليةالخ!طيئةعقمدةعلىدينهويشتمل-14

فيالسرمديوالعذابالفضوبالإلهواوالففرانوالكلمةوالتثليث

يلاخر.اليوم

بالزيت.الالههلىاويمسح-15

«)الفادي."و"اللهو))ابن"المخئص".بألقابويلقب-16

ذلك.الىوهاو"الربة"

7l-فقكرسسهاجلهمنخلىالذيالجليلالعملينفذثم

البشر.أثامعنالتكفيروهوألاالارضوهب!السماء

عقليةظلمةفييتخبطونالجاهليةفيالؤثنيونالبدائيونكان

فيتدعفلمالوحشيةنوازعهمأمرهمعلي!همملكتوقدطامسة

يجب.لممماتفعلهما:والنافلةالنفل-26
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اوجبتبليوالغفرانوالرحمةالح!بفيهيزدهرمجالانفوسهم

الخلقي.ناموسهمانتهككلمابالدميكفروااقعليهم

بالدمالناهوسحسبيتطهرتقريباضيء))وكل

9:؟12(.)دبرانيون"مغفرةتحصللا.الدمسفكوبدون

الدمجوانبهعلىيراقحتىالاذىمنالرفيعالشرفيسلملا

)المتنب!

وماا)27(هوجطبيميةظواهرمنينثمهدونمايعللونوكانوا

اجترحها،ثامعليهمحانقونالالهةبأنجسامنكباتمنيدهمهم

الطيباتانفسهمبحرهانا،لهةالىفيتوسلون،هنهمبعض

معيصنعونمانحوعلىا،لهةاولئكالىالهدايا(A)2"!بإزلاف

الىالقرابمنتلكيحملواانعليهمهسمورايكنلمولما.الحكإم

نحرهاالىعمدوا-السماءفيعروشهمالآلهةيتبوأحيث

الالهةيشتمه192(قتاراجوهرهااومادتهالتتصاعدوحرقها

.ا)03(نفوسهمبريحهفتطب

فيلستويلاالتيوالريحوالطيشبالحمقتتصفالتي:الهوج!اء-27

.الرياحهوجبهالعبتيقال،هوججالبيوتوتقلعهبوبها

قربه.:أزلفه.تقرب:به-وتقدم:زلف-28

.المصبوخمنلدخاناا)بفتحتين(والقتر)بالضم(القتاو-92

القتروريحالعظامرسشىيحبإلهاليهودوقول

العلاء(بو)1

فتنسم.الملىبحعلىمحرقاتوأصحعد....للربملىبحانوح"وبنى-.لآ

.21(-8:02)تكوينالرضا(،رائحةالرب

فأنابالخلافسسلكتمبللىتسمعونلا.بلىلككنتم"وان

أشتمولا..."ضعافسبعةبكموأودساخطابالخلاثمعكمأسلك

..31(-26:27الاويونسرور!لم"رانحة
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ثموالفاكهةالخضرمنتتخذالاهربادىءفبىالقرابينكانت

عليهم،الالهةرضوانازدادالبذلفبىزادواكلماانهمللقومزين

ثمومن،الماشمةوسائروالضأنبالمعزيالتضحيةالىفعمدوا

.ا)31(الأكار()قابيلقايينقربىندونالراعيهابيلقر،،نقبل

فامتدت،لملالهةالتملتيفبىيفالواانمازمنفيلهموبدا

حدثكماالمذابحعلىتنحرهمالبشربنيالىالسفاكةاالايدي

الدمسفحالىشهوتهمضربتثم،)32(الجلعادييفتاحلابنة

منوأنزلوهالعرشفوقمنالثلاثةيلالهةاحدوجروافاشتطوا

.ثام7منهماكتسبوهعماتكفراأنفاسهوأزهقواسمائهعلماء

المطلق"ا))الالههذاعاتقعلىومعا.صيهمبذنوبهمالقوالقد

.))التيسرأسعلىثامهم3يصبوناليهودأسلافهمكانكما

التسميةوهيالمةاحملالمطلقالإلههداأسمواوقد1)33(((لمطلق23

ماوسرعان.بعيدةأزمنةمنالمكسيكفىعليهتطلقكانتالتي

.فداءكبشلهمفجعلوهوترعرعهلىااللهحملنما

.للربقرباناالاوضطأثمارمنقدمتايينانايامبمدمن"وحدث-31

وقربانههابيلالىالربفنظر.س!مانهاومنفنمه.أبكارمنايضاهابيل!لاوقدم

.5(-3:؟)تكوين..."ينظرلموقربانهقايينالىولكنفي

فا!ارجليديعمونبنيدهعتانقائلا.للربندرايفتماح"ونلىر-622

عمونبنيعندمنبالسصلامةرجوعىعندللقائيبيتىأبوابمنيخرجالدي!..70

بابنتهواذا.بيتهالىا"لمصفاةالىيفتاحاتىثم...محرقةوأصعدهللربيكون

غيرها...-أبنةولاابنلهيكنلموحيدةوهى.ورقصبففوفللقائهخارجة

.93(--.11:3تضاة)نرو"الديندرهبهاففعل

بنىذنوببكلعليهويقرالحىالتشىرأسعلىيديههرون"ويضع-33

منبيدويرسلهالتشىرأسملىويجملهاخطاياهمهعكلسييأكهموكل.اسرائيل

.22(-16:21الاويون"ذنوبهم!للعليهالتيسليحملالبريةالىيلاقيه
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المصلوبممتةمنأنكرميتةمنماانهيرونوكانوا-18

ثامهم.3عنبدمهليكفرقدمالذي4للاهافيأثرو

فييمرانيسوغلاالالهكصلبجللاحدثاانوبما-91

عليهأسفهاتبديانللطبيعةأتاحوافقدلهينتبهاندونسهولة

منه.)34(وجزعها

طريفابنعلىتجزعلمكأنكمورقامالكالخابورشجرأيا

وماكرشناصلبحينماالظهرةعندالشمسأظلمتلقد

السماءوأمطرتضياءهحجبتسحابةاكتنفتهانالقمرعتم

..ورمادانارا

الصخوروتشققتبرومثيوسصلبعندماالارضوتزلزلت

قعصفاناوشكتعاتيةزعزعريحوهبتالقبوروتفتحت

كله.بالكون

بأنفاسهاوزيريسجادعندماكذلكبالحجابالشمسوتوارت

.جراوهلم

ذلككانوالاأبديايكونانيجوزلاالإلهموتولكن-02

ثلاثةبعدجدثهصنالمتالالهفليخرجواذن،للشيطانانتصارا

وقتأنسبفبىالبمثهذاوليكن،الموتغبارعنهنافضا.ايام.:

.ا)35(الربيعيالاعتدالمنمقربةعلىأيلذلك

المكسيكيالمخئصمنهمكثرونلهة3الموتمنهبلقد

كويرينيوسوالرومانبىكرسيالكلدانىوالمخلصلكوتكوجز

ارتس361(جبىوالفراوزيريسوالمصريبرومثيوس.والقوقازي

موارثةبعدمنهمكلقيامةوكانتكرشناوالهنديمثراوالفارسي

.الحزنفأظهرمليهبصبرلم:منهجزع-؟3

.اطولفيوالليلالنهاريف،وىاذ-35

36-(rygiahبئ)شبهمنالغربيالع!ثطردشفل!لانتدولةوس

.الصنرىسيا2جزيرة
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.ماشس502فيالتحديدوجهوعلىايامبثلاثةالتراب

هذهعقبالمخلضالالهيتوارىانالبديهبىومن-21

انثيالهايتوهعالتيالاسئلةمواجهةمنلشخلصالخارقةالمعجزة

يعودانلهحق.فقدالارضعلىمهمتهانجزانهوبما.عليه

ثالوثفيالثانيالأقنوم،كرشنافعلهماوهذا.ادرأجه

الىعرجثمالموتهن3قيامتهبعدلتلاممذهتراءىفقد،الهندوس

وكذلك.اخالوثاذلكفيالاولالأقنوم،براهما.هيمماالسماء

المكسيكفيكوجزلكوتكذلكارتقىالسماءوالى.بوذافعل.

السماءفيالمصريالسمدسأصعدوقد.الصينفيولاؤتسى

وذكر!.111(:2ملوك)؟ايلياأقلت.التيكتلكنارمنمركبةتقله

احتوتهقدانهروهامؤسسرومولسشرةمنلهدوفيمابلوتارك

.مق713سنةفبىجرىللشمسكسوفاثناءفبىثارتعاصفة

اعضاءأبرزهن،بروكولشىوأقسمالسماءالىفيهافارتقى

وجاذبهموتهبعدرومولسلقيانه،الروهانبىالشيوخهجلس

الحديث.أطراف

الوثنمة،الشعوبلهة2لجميعالعريضةالخطو!هىتلك

الصلبالىدنسبلاالحمكهنابتداءالجفلةفىلتتماثلوانه!ا

لتتشابهانهابل،السماءالىوالتصعدالموتمنفالقيامةوالدفن

منالمأساةشخوصأهئميشملعجيباتشابهاتفصيلاتهافىاحيانا

تقرأ.وأنتلتحسحىالمعجزاتيأتونورسلوشياطينملائكة

الباقين.منكلشرةتقرأانكهنهمي01سيرة

وانماأصليشيءيسوعشرةفيفلشىالامركانماوأيا

لمخمابيدعيهلماوجهولاسابقينمسحاءسيرمنانتخالاتهبى

أديانفىعمنكثرفبىيختلفالمسيحيسوعانمنالمسيحية

هصلوبين.ومخلص!نهتجسدينآلهةمنالوثنيمن
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نفنعددوءهمممحا

الاريحيةهزتهالذيالوحيدالمسمحهوالمسيحيسوعيكنلم

غيرهأفذاذاهنالكانبل،البثحرثام3عنتكصرابحياتهفجافى

فيمتجسدينللالهةابناءاولهة3شتىوأمكنةأزمنةفىبرزوا

ي!رايجازفيهناوسنعرض،،ومخلصينوشفعاءهسحاءأثواب

منهم.جملة

كرشنا:-ا

أفردناوقد،ق.مرا002سنةنحوالهندفبىصلبوقد

التالي.الفصلله

:مثرا-2

الفرسبلادفىوصلبكهففىديسمبر52يومولدوقد

تلكفبىلهوكان.البشرآثامعنتكصرا.مق006سنةقرابة

بينكيرةالشبهوأوجه.الفدامعبودوهو،عظيمشأنالبلاد

المسيح.وعبادةعبادته

.علىراءإلهةمنمثراولدفقد-أ

.والثمارالفواكهببواكيراليهوازدلفواالرعاةومشده-ب
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.الثالوثوعلىالكلمةعقيدةعلىديانتهوتثطوي-ج

Mihr))مهر"الفارسمةالكلمةمنمثرااسماشتقوقدهذا

مثراكانولذاو))الصديق""الشمس":همامعنيينذاتوهى

مزدا-أهورابينويشفعالنيةوخلوصوالمحبةالشمسيمثل

المخلصمنمنمخلضااصبحثمومن،وال!ثرالجربينأيوأرمزد

.المسحاءمنومسيحا

سكيا:بوذا-ب!

يلقبونهأشياعهوكانق.م006سنةالهندفبىصلبوقد

.اعلحياة"وا))ينبوع"العالمو))نور"العالم"مخلضمنهابألقاب

منخطيئاتهمعلىاستأهلوهماالبشريعانيانأشفقلقد

خطاياهمالناسعنليرفعالارضوهب!الفردوسفبرحعقاب

أوزارهم.عنهمويضع

فكرضميرهافبىيهجسلامهذبةورعةطاهرةأمهكانت

مناففعلعنهايصدرولابلىيءلف!لسانهاعلىيجريولاخبيث

منبهشرفتوهافضيلةمنبهتحلتمالهاالناسوقدر،للعفة

السماء"،و))ملكة"المقدسة))العذراءبيلقبوزهافكانواالالهأموهة

،النصاءفضلياتمنزمرةوترحالهاحلهافىبهاتحفوكانت

خلالتجوسوهبىبهاتمرحينيديهابينتنثنبىالإشجاروكانت

.الثرىقدماهاوطئتأينما،الازهاروتنجم،الغابة

))سأضعيقولواقفاانتصبحتىالالهىالطفلولدانوما

الصغرالمخلضعتموها."وأحزانآلاممنالمالميعانيهلماذهاية

وحاول،حياتهمنردحااعتكفوقد.نورمنهالةبهاحاطتان

ناعليهفمرضالفوايةطريقفىويزجهبهيفرراناللعينابلشى

الإله-ذلكفتأبثىوثراء"جاهمنالعالمبهيزخرماكلىيحبوه

(.i)"تعوقنيلاا))اذهبقائلاابليسوزجرواستعصم

.01(:04كااعتىشيطانيا،اذهببسوغلهقاللأاحينئلى-ا
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ويبريءبانجيلهيبشروالصثرينالخامسةمندناوقدوبد.أ

فيقولهوهن.يسوعسرةفبىالممهودالنحوعلىالمرضى

ونطقالصموسمعالعميأبصر)القدهعجزاتمناتىبماالاعتزاز

القومأعمالهوبهرت.cc>"المقوسةالظهورواستقامتالبكم

إلهالاهوان.الفانينمنبطفلهذاها:يتنادونفجعلوا

متجسد.

ا)3(.الحدائقاحدىهنزهرةقطفلانهقتيلاأعداؤهأرداهوقد

عندهمهيبلاقترفتجريمةالفعلةهذهفىأشماعهيرىول!

انعقدتحسبمافمهالقتلىانفاذالىالحاجةاقتضتهاتبلةمجرد

قبل.هنالنيةعليه

فهب!الموتمنقيامتهعقبوالحنانالرحمةبهوتناهت

عنلهمويفصحنزلاءهاا)ه(يأسوايامثلاثةفيهاولبثا)4(الج!حيم

بالنفستسموونواهشىشرائحذلكبعدالعالمونفح.عليهمعطفه

عواط!مويكبتواانفسهمينكرواانبالناسوأهابالبشرية

.وتنظرانتسممانبمايوحناوأخبرااذهبالهماوئاليسوع"فأجاب-2

تىLlويسممونوالصميطهرونوالبرصيمفونوالعرجيبصرونالس

.5(-11:4)متىأليبشرونوالمساكينيقومون

يوموفيالقمحسنابلبمضودلاميلىههواقتطفبأنهيسوعظفوقد-3

.القولسبقماعلىمبت

يقطفونتلاميدهئابتدأ.الزووعبينالسبتهئي.لأواجتافى

فييفعلونلماذا.انظرالفريسيونلهفقال.سانروناوهمالسنابل

.24(-2:23ل!مرشبحلا"لاماا.لسبت

عصتار.السصثيالتيللارواحئكرزدهبايضافعيه"الد،ي-؟

."يبنىالفلككاناذنوحايامفيمرةدنتظراللهأناة!دانتحينقديما

.عزاه:الرجلأسا..واiد:ابحرحأسا-5
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غيرفىالموتويممشقبلواالضيمعلىويصبرواأهواءهمويقمعوا

الطالع.سوءولازمهمالجد-بهمعثرمااذاا)06(يأسواوألاجزعما

بمنوالمساواةالاخاءالىيدعو،الكمالمنقريبودينه

تمميزاووالطبقاتالشعوبهختلفبينتفرقةدونطراالبشر

وطبقاتهمأجيالهمتباينعلىالناسلأنوالإنثىالذكرالجنسينبين

فوقهاتنساب،الفبراءأديمعلىالشقاءيكابدهجتمعايؤلفون

ومن.بالاحزانوتفيضبالممأسيتترقرقجداولىكأنهادموعهم

..للجفيغ"الففرانهوناموسي"انقوله

:لكوتكوجز-4

هذهوسجلتق.م587سنةالمكسيكفىصلبوقد

جبليقصةفوقهصلوبااحداهاتصورهمعدنيةصفائحفيالر،دثة

القديسزعمهالذىالنحوعلىالسماءفبىمصلوباثانيةوتصوره

لصينبينمصلوباثالثةوتصورهالمسيعليسوع)7(جوستين

الصليب.خشبالىفيهالمساميرنفذتوقد

و(CodexBorgianus)كتابىهنكلتحدثوقد

(Codex Vaticanes)اءباواعتمادهتشملنتدعىعلىراءأعمنu

بخخشمتنوامتطائهاياهابلشىوتجربةيومااربعينوصبمه

الجيموهبوطهودفنهلصينبينصلبهثمبالزيتومسحه

.السماءالىا)8(وعروجهالثالثاليومفيالموتمنفقيامته

6-Tله.حزنلفلانأسى.حزن:عليهبسى

نابب!سفيولفلفيلسوت11جوستينيوساوالشهيدجوستينيسىالقف-7

.م011وم001سنتىبين

استشهد.وومافىانشأهامدوسةفىسهاودوالفلسفيةالمداهبدرس

.م165سنةئحو

1(.اليةوالروحالملائكة"!رجومنه،ارثمى:السماءنيالرجلعرج-8
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ومشوسبر-5

فبىبنفسهجائداق.م547سنةالقوقازفيصلبوقد

نااليهماومنوهسيودسنكاكتبهمماويؤخذ،البشرسبيل

ذراعانفيهاثبتتشجرةساقفيقزوينمضايقعندكانصلبه

نفشهزهوقانالكلابسكىمعجمهفيهجنزوذكر.الخشبمن

هوجاءوبعاصفةالقبوروتشققتالصخورلهاتفلقتبزلزلةاقترن

.الفناءعلىأشفىحتىالكوناجتاحت

منقيامتهثمودفنهبرومثيوسصلبأسطورةكانتوقد

المسيصحقبلM:ايمائيا-تمثيلاأثشامسارحعلىتمثلالموت

.قرونبخمسة

:كرينوس-6

يسوعيشبهوهو،.مق.605سنةرومافبىصلبوقد

انه:فيالمسيح

مملكة.أسةالىتنتميأممنولد-أ

دنسى.بلابهحملت-ب

به.للفتك))أهوليوس"الطاغيةالملكوسعى-ج

.الاشرارصلبهثم-د

.الإرضوجهالظلمةغمرتووحهزهقتوعندما-!

.الموتمنقامأنعتمماانجهبيد-و

9-(Pantomime)به.ينطقمتنفيهلشىصامتادمئيلااي

07

http://al-maktabeh.com



-01-

الهنوديحوهمهالي!كردعمعيح

فيدروشهمعنبالئزولىتفضلوايناللىيلالهةأولئكبينمن

ويلفظواا،لامثووسليتجرعوابالولإدةالارضوهبطواالسماء

جليلالعهدقديمإلهاااخترنا،البشرثام2عنتكفيراأنفاسهم

بينالملحو!التماثلعنلنكشفلهالترجمةفينسهبالقدر

كرشناومخلضنا"ا"ربناهوذلك،المسيحيسوعوسيرةسيرته

بعضهميتهجىكاحسبمايسيوعكرشنااوزيوس

(Baghavatالمقدسالهندوسكتابفيمدونةوسيرته.اسمه

الهندوسوكان،المقدساليهودكتابمنأقدموهوي!3)!ة

وبين.قرناعشرباثنييسوعمولدقبلالسيرةتلكيتناقلون

طائفةبذكرنجتزيء،عداالثلاثمائةوتتجاوزمشابهالسيرتين

منها:

الفصتين:كلتافىالاسماءأهمبينالوثيقالتشابه-ا
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(Christina)كرشنا

له(ess)يسيوع

فول(a)مهياأ)ياما

(Hatboro)هطورما

المهافرالتيالبلدةا)وهي

.(ببدنهنجاه

(Christ)ا(لمسيحاي)1ستكر

(Jesus)عيسو

(Maria)(يممر)يامار

(Matareeh)يهمطر

ا؟ناصبحتالتبئوهى
المطريه.تسمى

وهوالبشرهيئةفيمتجسدحقيقيإلهمنهماكلاأن-2

.الثالوثفىالثانىالأقنوم

.شبىءكلعلىوقادرا)1(مكانكلفىحالهوأن-3

معا.والارضالسماءفبىفهومزدوجوجودوذو-؟

.الناسمناحديكونانقبلكانبأنهصرحوقد-5

1(العالمو"مخلصو"المخلص"))الرب"الحسنىأسمائهوهن-6

الىو"الطريقوأ))البعث"و))الحياة""النور",!"راعو))ال

الاب

يدع!ىوكرشنا"النهاية«)بدايةيدعىيسوعكانوقد

سب!"أسديدعىيسوعوكاناضهاية"واوالوس!"البداية

.ساكى"قبيلة"أسديدعىوكرشنايهوذا"

طيف.أوروحمنبهحملتعذراءأمهنمنهماكلولدوقد7-

.والورعبالتقىهعروفة.يلامتلكوكانت-8

التطهر.هنسكبأداءولادتهبعدقامتوقد-9

.ا)2(البشرمنأبهن-صلبخرين2أطفالارزهتثماب.

شيء!دلسحالاللهاندقولالحلوليةتدسفرقةالمتصصوئةومن-ا

الله.انهشىءكلع!لأيطلقانجوزواحتىبهمتحداالشيءمنجزءكلوفي

وسمعانويهو؟اويوسييعقوبوأخومريمابنالنجاوهوهدا"ألشى-2

(.':6)مرقسعندنا"ههنااضواثهأوليست
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بهتحدثمتوقعاحدثاالإلهيينالطفلينمنكلمقدموكانا-ا

.سابقونأنبماء

ديسمببر.5؟فيمئهماكلميلادووقعا-2

-لا.البيتخارجمكانفى-ا2

اليهاهتدواوالرعاةالحكماءمننفرالالهىالطفلعلىووفدا-4

.إ)3(.رأسهعلىوقفحتىالسماءفييسيرفتىء.مابنجم

والمر.البخ!رمنطرففأتحفوها-5

يرنمونكرشناأمماياالعذراءعلى.الملائكةمنجمعوأقبلا-6

.وحبورجذلفي

العالملشعوبيحقالنساءبينعلمهاالمنعمايتهابولادتك

تبتهج.انطرا

فضد،يسوعأملمريمسنة0012بعدذلكمثلوحدف

السماويالجندمنجمهورالملاكمحبفتة،"ظهر

وعفى.الاعاليفبىللهالمجد:وقائلينللهمسبحين

.ا-114(3:؟الوقا"المسرةوبالناسالسلامالارض

بمكانةلهكانبرجلالارضفوقالطفلينمنكلحظيوقدا-7

والرعاية.بالمنايةوتعهدهلهربيبامنهاتخذالاب

الحقيقبىالاباما،نجاراا)4(بالتأبيالإبهذاوكان18-

الله.نجهو-

ا!يممموعالطفلعلىيتوقد.ضغثاهيرودسالحاكموكانا-9

هواينقائليق.أووشليمالىجاءواقدالمشرقمنمجوس"اذا-3

واذا...لهلنسجدوأتيثاالمشرقفىنجمهراينافاننا.اليهودملكالمولود

الصش"كانحيثفواقووقفجاءحتىيتقدمهمالمش!رق.فىرأوهالديالنجم

.9(-ا:2)متى

أبا.اتخده:تأبياتأباه-4
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إهلاكه.علىويعملكزشناالطفليبفضكنزاالحاكمكان

بالخطزيبصرهمسماويملكمنهماكلىأهلالىفوفد02-.

به.المحدق

همنالذكورالاطفالجميعباصطلامالطاغيتينمنكلىوأمرا؟-

الطفلوجودمظنةهوالذيالبلد.فيالسنتينيتجاوزوالم

فيه.المخوف

حيثالىبطفليهماهرباقداكانمنهماكلأبويانبيد22-

.51(والامنالطممأنمنةلهيكفلان

فقديسوعوأما،ماطورةبلدةهلاذهجيعلفقدكرشنافأما23-

فياليهاقصدالتىالجهةبيانعنالاناجيلاصحافيسكت

انهتقولالقديمةالحكاياتانبيدبها،اقاهتهومد!ئمصر

امطريةببلدةخلالهماأوطنسنتينفلسطينعنتفيب

Matareehمبعدةوعلىالقاهرةمنالشرقىالشمالالى

الشهيدبطرسعنشمنتسنقلوقد.منهاقليلةكيلومترات

ذلكبعداصبحتانهاالثالثالقرنفبىالاسكندريةمطران

المطرية.تسمى

كرشناواغتسلالاردننهرفىبالاغتساليسوعتعمدوقد024-

الفنج.نهرفي

عليهم.ويظهرالعلماءيماريطفولتهفبىمنهماكلوكان25-

به!لبهمابهرهيسوعمعلمزخماسانألطفولةانجيلذكر

والديان"الإلهية))الكلمةفبىوجاء،وفطننجابةهنالطفل

فاذاعنهليتأدبالبراهمةمنفقيها.لىبهأرسلاكرشنا

فريدةبطريقةلهأعدتالتىالمدبحةمنكرشناا.لطفلنجاوقد-5

الىمبرمنوأبواههوفعبرانفلقحتىجمنمانهرعلىيقبل!يادمافانه،مستغربة

البحرعبورهمفيوقومهموسىشأنذلكفىشأنهم،الأقدامعلىسعياعبر

أريحا.تجاهالاردنفهرعبورهمفيوقومهنونبنيشوعوشأنالإحمر
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المداركبععةمنالطفلأبداهلماالدهشةألجمتهقدالفقعه

جعلممااللسانوذرابةالقريحةوجودةالمعارفووفور

رأىولما.عليهابتفوقهيوماولهنلهتقرالعلميةالمجامع

يكونانيمكنلاالطفلهذابأنننداصارحوا.ذلكالناس

ابنه.

!.ولدا.ولاصاحبةيتخذلمعزبامنهماكل26-عالش

البشر،1وحبوالرحمةوالحلمبالوداعةمنهماكلوعرف27-

مقاومة.دونوالاذىالاهانةمنبهيركبمايتقبلوكان

ليهديالمواع!يلقيحياتهمنكبيراشطرامنهماكلوقضى8؟-

السبيل.سواءبهاالناس

وأوطنش!بابه)7(ريقفيالمجتمعكرشنااعتزلوقد9؟-

.ا)8(بالبادية

.الصيامهنسكهنهماكلوأحما03-

.والاغنياءالفنىعنصادفاواتضاعبؤسفيوعالش31-

.الذنوباغتفارفىخاصاحقالنفسهوادعى؟3-

.التقاةبالصالحينعنايتهأضعافالخطاةمنتاببمنوعني33-

منه.ذلكبعضهمفنقمالخاطئاتلابسولد34-

بالزيت.هنهماكلاامرأةوضمخت35-

علىمقدرةوأبدى.بئرعنداج!نبمةامرأةمنهماكلولقي36-

.الناسأفكاراستشفاف

يسمعهمالمعلمينوس!فيجالساالهيكلفيوجداهايامثلالة))وبعد-6

.f(47-2:6الوقاوأجو!عه"فهمهمنبهتواسمعوهالد.نو!لل.ويسألهم

أوله.اي"وريقهالشبابووق)إ.مضىشال،الشباباول:الريق-7

وأفضله.أولهشىءكلوريق

.16(:5الوقا(!ويصلىالبراريفىيعتزلفكانهو"وأما-8
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هنامرأة-فبإءت...يعقوببئرهناك"وكانت

لشىحسنايسوعلهاقال...ماءلتستقىالسامرة

الانلكوالسذيازواجخمسةلككانلانهزوجلك

.8(-46.:)يوحنا"زوجكهوليس

وشفاءا)شياطينوطردبالمعجزاتطريقهمنفماكلوفرلض37-

وأبصرالبكموأنطقالصمرأسمعالبرصفأبرأ،المرضى

ذلكوفوق،أحماءالقديسينوبعثالموتىوأحياالعمي

المحزونين.عنؤنفسالمستذلينوأغاثالضعفاءساعف

معجزاتاتيانلهلسنيالتيالقوةتلاميذههنهماكلومنح38-

القبيل.هذامن

هوتى.أقيموا..برضاطهروا.مرضى."إشفوا

اعطوا"مجانااخذقممجانا.شياطيناخرجوا

.!لإ(:01)متى

واللىنوبالخطاياغفرانسلطانكلىلكومنحهم9

خطاياهأهسكتمومن.لهتففرخطاياهغفرتم"هن

.23(:02)يوحناأ!سك!"

شبكتهمجلىبعلىتلاميذهفيهايقولمقصةمنهماولبهل93-

.أسماكهنبهغضتمالفر!

بلالفئمإلدينلإبطاليأتلمبأنهمنهماكلصرحوقد.؟-

سلطانه.ودعميشوبهمماوتنقيتهلاكماله

هنهماكلوبمقدم،الدينذلكفيتجديدامنهماكلوأحدث؟-ا

قديم""عهدمنيتكونالمقدسينكتابيهمامنكلاصبح

بها.هوثوقغيرأسفاراليهماتضافجديد"و"عهف

الناسويلقنونالجديدةديانتهيبثونرسلامنهماكلوبعث42-

عنهاالتكفرمنهناصلافادحةخطيئةعبءيحملونانهم

بحياته.جائداغنهالهمسيكفرالإلهوان

الكهانةدستورفيكانالذيالوراثةنظامهنهماكلوألفى43-

القديم.
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لسهوتصدواالعداءمنهماكلاالكهنوترجالوناصب؟4-

.بالاضطهادوتعقبوهمعترضين

ايضر.بصث!اءالحياةفيجهادهمنهماكلىوختم5؟-

لصين.بينمصلوبامنهماكلماتثم46-

الثلاثين.علىقليلايلىرفمنهماكلوعمر47-

.الكونالظلاملفالروحمنهماكلأسلمفلما8(-

للجحيم.بزيارةمنهماكلتوجهثم؟-1

فيمصعداالسماءالىأدراجهوعادالموتىبينمنهبثم05-

.شهودحضروالناسالجو

تلاهيلىهألسنةعلىمنهماكليبثهاالتيالعقيدةوتماثل51-

.الاخرىالعقيدة

ناعليهوتفرض،حرةارادةللانسانبانتقولفكلتاهما؟ه-

حقاساءةمنهفرطتفان،ا.لإثمعلىالإغراءدواعييقاوم

عنيها.يندمانعليه

يومفيجميعاالناسوسيبعثهوقوتالدنيافبىالمقامفان3؟-

.اجترحواماعلىليحاسبواالدينونة

الحيوةق!امةالىالصالحاتفعلوايناللى""فيخرج

)يوحناالدينونة"قيامةالىالسيئاتعملواوالذين

5:)92.

امرىءكليجازىثم.شاهدانمنهمكلعلىوسيشهد

الىوإهامقيمنعيمالىافام،عقاباوثوابمنيستحقبما

الجحيم.علىاب

الجوانب.ظلماءجحيم2ج!حيمانوهناك54-

الخارجية.الظلمةالىفيطرحون.الملكوتبنو))وأها

.8:2011)متى"الاسنانوصريرالبكاءيكونهناك

تتلظى:نارهاوأخرى

الكاءيكونهناك.النارأتونفي"ويطرحونهم

342)متى،الاششان(وصرير :)i.



:يموتلادودكلتيهمافىويسعى

مرقممى-)تطفأ"،والناريموتلا"حيث.دودهم

9:46).

والنار.الجنةبينالطريقمنتصففيهثوىأيمطهروثم55-

بالقضاء!تقولانانهماضمناالعقيفتينهاتينمنويؤخذ56-

وااللهح!منتكونقدنصيبورقةالاالمرءوما،والقدر

مقدروالروحالجسممبهيبتلىماوكل،الشيطانح!من

عليهما.

وجاءالبربأماماللهبنوجاءانهيومذات"وكان

الربفقال.الربأمامليمثلوسطهمفيايضاالشعطان

منوقالالربالشيطانفأجاب.جئتاينمنللشيطان

الربفقال.فيهاالتمشيومنالارضفبىالجولان

لشىلانه،أيوبعبديعلىقلبكجعلتهلللشيطان

صكنويحيداللهيتقبىومستقيمكاملرجلالإرضفيهثله

عليههمجتئيوقد.بكمالهفتمسكهوالانوالى.الشر

جلد:وفلالربالشيطانفأجاب.سبببلالأبتلعه

الالننابس!ولكننفسهلاجليعطيهللانسانماوكلبجلد

عليكةيجدفوجهكفبىفانهولحمهعظمهومسيدك

نفسه.احف!ولكنيدكفبىهوهاللشيطانالربفقال

رديءبقرحأيوبو.ضربالربحضرةمنالشيطانفخرج

.7(-ا:2)أيوب.00"هامتهالىقدمهباطنمن

الالهبى.بالثالوثالعقيدتينمنكلتقول57-

الصددهذافي))إلله"علىللدلااة"كلمة"لف!وتستخدم58-

.و"الحق""النور"لفظيالفرضلهذاتستخدمكما

منومنهم"القديصجن"بايمانهمالصادقالمؤمنينولسمى95-

البيض.الاكسيةيرتدون

".j4.4"ركلمةالمقدسينالكتابينمنكلفىوردتوقد06-
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كثير"وعويلوبكاءنوحالرامةفيسمح"صوت

الا.2:8)متى

اعمى.يقوداللىيالاعمىعنمجازامنهماكلوتحدث61-

اعمىكانوان.عميانقادةعميانهم"اتركوهم

15:41)متى"حفرةفيكلاهمايسقطاناعمىيقود

.ا!6:9ولوقا

جديدةوأركلصيدةسعماءوعق

الشريرةوالارواحالجرةالارواحبوجودمنهماكلدينيفول؟6-

والشياطين.الملائكةاو

.السماءالىالناسأرواحالحملالملائكةوبان62.-

ابراهيم"حضنالىالملائكةوحملتهالمسكين"فمات

.؟؟(:16الوقا

.الشيطانعملمنا)9(رجسالإمراضوبأن64-

7-"0بأعمالهيعرفاللهوبأن65-

فعل.اوقولفىالخيرعنهيصدرلاالشريروبأن66-

يخرجالقلحبفبىالصالحالكنزمنالصالح"الانسان

يخرجالشريرالكنزمنالشريروالانسان.الصالحات

35؟)متىالشرور" :)i.

الدينية.الامورفيالحلمالفينينمنكلويعلم67-

،سواءانهاعلىالمختلفةالشعوبالىمنهماكلوينظر68-

الرفيع،والفقيرالفنبىوجهفىمفتحةالخلاصأبوابويدع

تمييز.دونوالخاملالنابه،والوضيع

الدارين.فيتوبقنايلاثامبانمنهماكلويقول96-

.الصيامعلىويحعشا07-

الملىابءالىاؤدياالممل-والقلىر:لرجسىا-9
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.الإصنامعبادةعنوينهي71-

جعكمماجزئيااوكليااستبعاداالتضحيةويستبصد72-

ثانوية.مكانةالىترتدهيمتها

.7.(:؟ا)متى"ذبيحةلارحمةأزيد"انبى

فيهايخوضفلالزوج!ات2تعددمشكلةعنبنفسهوينأى73-

.هئددااومؤيدا

yt-المخلض.لا*االصادقبالواحدالإيمانهيعقيدلهانويزعم.

.بالناروالتعميدبالماءالتعميدالعقيدتينمبنكلوتشمل75-

ولكنبماءإعمدكماناقائلاالجميعيوحنا))اجاب

سيورأحلانعأهلالستالذيمنيأقوىهومنيأتي

الوقاونار"القدسبالروحسيعمدكمهو..حذائه

ا!أ.3:6

حانيا.تلروا

فييرىوكان،دينيارهزاالصليبمنهماكلاتخذ76-

امتهانوفبىفضبلمةالالمغصصتجرعوفيمجداالصليب

.للروحعدوعندهالجسدلانواجباالجسد

بهونعنبى،الدينمناساسياجزءاالروحىالصلبوجعل-ء*-

واعتزالالحماةمباهجفيوالزهدالعاطفةوكبحالنفسانكار

المجتمع.

دينه.كنهفبىللتأملبنفسهالمرءيخلوانالدينفرائضومن7-في

كبير.كسبالموتانمنهماكلوعند97-

وعر.ضيق!الجنةالىي)1السماءالىالطريقوأن08-

ورحبالبابواسعلانهالضمقالبابمنا))ادخلوا

الذينهموكثيرون.الهلاكالىيؤدىاللىيعالطريق

الذيالطريقوأكربالبابأضيقهأ.منهيدخلون
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((يجدونهالذينهموقليلون.الحيوةالىيؤدي

.؟1.(-17:13)متى

التفسرغرروحياتف!راالمقدسكتابهمنهماكليفسر81-

ألفاظه.منيستفادالذ!ي

وووحا.نجسماللانسانبأنويؤمن82-

.للانسانالثانيالميلافىعنمنهماكلتحدثوقد83-

نايقدرلاوالروحالماءمنيولدلااحدكانا"ان

.5(:3)يوحنا"اللهملكوتيدخل

الدينى.الكمالبلوغالىيشرئبونمنهماكلتلاميذوكان84-

*!ك،

ولإأ.فادحةخطيئة.والشك،ال!خطرجليلأمرالايمان85-

بالمخلض.الايمانبعرخلاص

"يدنيؤمنلمومن.خلصواعتمدآمنا))هن

.i(16:61)هرقس

الجبالى.تنقلانتستطيعوبالايمان86-

الجبللهذاقالمنانلكماقولالحق"لانبى

نايؤهنبلقلبهفبىيشكولاالبحرفبىوانطرحانتقل

3؟إ.:11)مرقسله"يكونقالفمهمايكونيقولهما

العمل.بهيقترنلمماهيتايكونالايمانولكن87-

ايمانالهاناحفقالان...اخوتيياالمنفعة"ماا

عريانينوأختاخكانان.أعماللهلشىولكن

بسلاماهضيااحفكملهمافقالاليومبىللقوتوممتازين

فماللجسدحاجاتتعطوهمالمولكنواشبعااستدفيا

هيعا..أعماللهيكنلمانايضاالايمانهدا.المنفعة

الايمعانهكذاميتروحبدونالجسدانكمالانه

.26!-2:14)يمقوبهيت"أعمالبدونايضا
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اليصلاةإ

معلومة.صيفةولها،هاممنسكالصلاة88-

السمواتفيالذيأبانا.هكذاانتم"فصتوا

)متىمين"0003ملكوتكليأت.اسمكليتقدس

.4(-11:2لوقا،6:9-13

.ومرضصحةمنحاليهعلىيؤديهاانالمرء"وعلى

مصلى.يتخذهخاصامكانالادائهايفردأنبهويجمل

م!ةا!و

وتزويدهاليهوالاحسانالعدوب!بةالدينينمنكليقضي98-

اج!له.منوالصلاةبالطعام

باركوا.مبغضيكمالىأحسنوا.اعداءكم"أحبوا

فضصلفأييحبونكمالذينأحببتموان...لاعنمكم

؟3!ا-6:27الوقا"لكم

ا!مصر!ل!

االمميععحهـبلايملك؟!ي

اختلمالاصلاحمخلصهمبعودةالدينينمنكلأتباعيعتقد09-

والتفصيلات.الناسسلوكمناعوجماو!نقويمالدنمانظاممن

عن.الحاضرقتالوفبىيجلسالذىيسوعفان،هتشابهة

السحبتكتنفهالارضالىالرجعىمنهستكوناللهيمين

فيالحكملهويكونمملكةويؤسسالموتىيحييلكي

العالمين.

فالشمسالضيقذلكبعدالايامتلكفى"وأما

تتساق!السماءونجوم.ضوءهيمطىلاوالقمر.تظلم

82

http://al-maktabeh.com



يبصرونوحينئذ.تتزعزعالسمواتفبىالتيوالقوات

ومجد"كثيرةبقوةسحابفيتيا3الانسانابن

.6؟1(-13:14)مرقس

!لرتنميناحاديث(هنطا!ة

لهمفمضربالناسيعلم،يسوعكانكما،كرشناكان

.الامثال

T)متى"بأمثالكثيرا"فكلمهم : iT،؟مرقس:)V.

انهذلكومن،الاخلاقمكارمالىداعياالمواع!عليهمويلقي

الارضفرشواقدالقوبمفاذا.رحلةاحدىمنهادوراالىقفل

للقائه.(وخفواا)01(.النارجيلبأغصان

فبىوفرشوهاالشجرمنأغصاناقطعواا))وآخرون

ما.:21)متى"الطريق

عرضفبىوجاء،السلامنشدانعلىيستحثهمكرشنا،فجعل

كلامه:

منكمكلوليكن،الضمفاءبحمايةعليكم،مادورااهليا

بهاخطالماعدوهمناحدكمينتقمولا.لصاحبه)11(جنه

..حقهفي

يقل،ماالحكمةوعمقالفكرةسلامةهنكرشناأقوالوفى

ذلكومنالمسعحيسوعالىالمنسوبةالاقوالأجودفىعما

الجوزةاو)الث!ي!ثة(وهىالنارنجيلةومنه،الهندجوز:النارجيل-01

التبغ.فيهايدصالتى

منوقاية:جنةالصومويقال،1وغيرهسلاحمنوتيماكل:الحتة-11

.الشهوات

AT



قوله:

مخافتكلاالشرمقتكذلكالىحافزكوليكنالجرإفعلى-ا

.العقاب

الجسد.قوامالعضلاتانكماالروحقوامالفضيلة-2

نابيد،هالمنقنوتماالدنيافيوراءكخلفتمتاذا-3

تتبعانك.ورذائلكفضائلك

.الاصدقاءمنالكثيرتصطنعالاعداءعنالعفوبإيثاركانت-؟

ينفح،-تجتثهاالتىالفأستعطر.الصندلشجرةانكما-5

.شذاهبطبأعداءهالجرالرجلى

لأشخاصهم.سلما،الناسرفيائلعلىحرباكن-6

.القدمبهزلتغركامرءاتجدانيهنكلا7-

لها.ينقادالاريبويخرعواطفهيحكما)12(لأريب-8

تأتيهبمانفسكوآخذالإساءاتامنغركيأتيهعماتجاوز-9

هنها.انت

وعونكحمايتكللخلقفابلىلالخالقتعبدانشئتاذا.ا-

ومحبتك.

ايامك.آخركأنهيومكلاقضا-ا

لفايةكانعطاذاصاحبهاعلىالشرفتسبغالشائنةالميتةا-2

سامية.

وفرلهيكونانللبشريةالمحبالجرالحكيمشيمةمبنليسا-3

.المالمن

ذويه.علىلعنةالعريضالثراءا-4

أريه.فهو،وفطنةدهاءدا!لان:)بالضم(أرب-12

At
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الحقائمحجبمحاولا

ولاللهالوحيدالابنهولشىالمسيحيسوعانتقدمممانرى

أديمانمندينكلفيانبل،دم3لبنبىالوحيكالمخلضهو

الاوضهبطيسوعغرارعلىإلها،ندرماالا،الوثنيةالشعوب

كواهلهم،تثقلالتبىالخطاياوقرمنالناسليخلصب!ثرامتمثلا

.السماء-الىأدراجهعادمهمتهوأنجزرسالتهأبلغهااذاحتى

1باجانالفرنسيالفيلسوفلاح!وقد Baginالتاريخن.

.البشريالجنسليحكموا-جسدواالدينا،لهةتاريخهوالقديم

.مسحاءثمبأنبصرغيرعلىظلقدبولسالرسولكانواذا

غنتكفيراالصلبفوقالزكيةبأنفاسهمجادوامسيحهغر

.الانسانبنىأثام

المسيحيسوعا،بينكمششاأعرفانأعزملم)"لاني

.2!2)كورنثوسمصلوبا"وإياه

الحقيقةهلىهعنالاخرىبالاديانالمتدينونيعمىانغروفلا

ولامصلوباوإياهكرشناالابشهمالهندونسيعرففلا.الساطعة

الاالمكسيكمونيعرفولامصلوباواياهمثراالاالفرسيعرف
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مصلوبا.إياهوالكوتكوجز

))المسبمح"،بلسرولكنبمسيحيؤمنونشتىشعوبهنالك

بمنولد))المخلص"انعلىالتاريخفىبالسبقيدللونوهم

الوئنيةمنعهدا-أحدثالمسيحيةانبهالمسلمومن،ظهرانيهم

يقضىوالمنطق.المنتحلهوزمنافالمتأخرانتحالثمكانفاذا

قصةكانتماثلةحقائقا،لهةاولئكصلبقصصكانتاذابأنه

تلككانتواذا،الخيالنسجمن")1(مريةلاالمسيحيسوعصلب

هيالمسيحيسوعصلبقصةكانتالخيالنسجمنالقصص

منسوجا.خيالاالاخرى

والاقصبىالاوس!الشرقينبلادالاوربيونغزاوعندما

قصصمنالمهمتناهتأقطارهمابمختلفمنهمكثر21(وعاج

قصةعنكثيرفىيختلفلاماالاقطارتلكفىالمعبودينلهة71

منثار3علىمدونةا،لهةاولئكسيرأعشهموشهدت،يسوع

المهاتتطاولولممعالمهاطمسعلىالزمنعادياتتقولمالجرانيت

لسانبأفصحتنطقوهيا)3(الاصنامم!طميمنالمتزمتينأيدي

أتاهاالمسيحيسوعانيزعمونالتبىوالمعجزاتالخوارقانمعلنة

تكن"افلاومنه،الشك-ومريةفيهما:يقال.الجدل:المرية-ا

.منه(،مريةفي

عطف.:المكانعلىوعاج،بهأقام:وفيهبالمكانعاج-،2

3(-iconoclasts)الاولىالميلافىيةالقرونفي!طلقالكلمةهدهوكانت

صنعهافييجدونلانهموأمهيسوعتماثيليحطمونالدينالمتعصبيناولمكعلى

عنتنهيالشتلك،الثانيةالموسويةللوصمةسافرةمخالفةوتداولهاوإقامتها

منعليهدرجوافيماباليهودالتشبهفىالتطرفوهداوالنحتالرسمممارسة

بهايزينونالىالتماثيللاقامةالمتزمتينمنعندنامنكراهةمبعثهوتقاليد

اليهمومنالراشدينوالخلباءالنبىشخصيةثمثيلعلىواعتراضهمالشوارع

السينما.ستارةعلىاوالمم!رحمنصهفوق
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معزوةمديدبوقت3زمانهقبلسجلتقدخلتقرناعشرتسعةمن

خرين.7أربابالى

عنهاللذيادالمسيحيةحماةهبانالكشوفهذهرجعوكان

السائحانذلكومن.المسيحييندونعنالحقائقهذهبمواراة

"جممه!رةكتابهوضعمنفرغعندما(Moore)مورالانجليزي

do.)"الهندوسالهة PantheonهأeH)ضمنهقدانهوذاعطنا

أثرهنثفرةجنبهفبىبدتوقدالصليبعلىمعلقالكرشنارسما

بعضىاليهسعى،نورمنا)5(هالةهمامتهوجللتا)4(نجلاءطعنة

منتضاعيفهفبىمالانكتابهنشرعنالعدوليسألونهجيرانه

وأنايمانهمفبىوهنأالعقيدةفبىاخوانهميورثانحريالحقائق

خالقابوصفهيسوعقصةأصالةصنالارتمابنفوسهمفبىيثير

خلقه.معاصيعنيكفر

احدالىالبريطانبىالعموممجلسعهدانمرةذاتوحدث

المقدسةكتبهاعنتقريرلوضعالهندالىالذهابفىاعضائه

بهليبعثكلكتاأسقفالىوسلمهتقريرهفكتبالدينيةوأثارها

فد!،بلادهالروالعودةفبىالوقتبعضهووتمهل،لندنالى

أحشاؤهنزعتقدهوفاذاتقريرهعلىعابرةنظرةالقىراجعاقفل

.ي!01(بحذافيرهاكرشناصلبقصهمنهوبترت

إلهنصفسيرذفيكتابا.موريسالدينىالمرسلوأخرج

(demigod)صلبه،فبىالحديثفيهمففلا،هذاالهندوس

((وماءدمخرجوللوقتبحربةجنبهطعنانمسكرمنواحدا"لكن-؟

.2(!ا:91)يوحنا

ن!يقال،الشمسلدارةكالطفاوةالقمردارةHaloالهالة-5

هالته.منالقمريخرجحتىجهالتهمنيخرجلا

:بحدافرهالشيءاخلى:ويقال،والناحيةالجانب:الحلىفور-6

وئواحيه.بجوانبهاو،بأسره
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جهالة.عنلاعمدعنهنهذلكوكان

بروهثيوسانبهاالمتدينينعنالمسيحيةحماةسترلكوكلى

فوقأنفاسهملفظوااليهئمومنومثراوكرشناوأبولوذوس

التزويرالىئقالحظهذهسترعلىالحرصودفعهم،الصليب

مثراعلىكتابهمبعضافتراهماذلكومن.التاريخوهائعفي

بولسهثل-لانهمذلك،ذبيحاهاتبأنهالزعمهنالشفيع

أنسيحيسوعالاششايعرفواألاعلىالعزموطنواقد-الرسول

مصلوبا.وإياه

بكثرةجبهوا.عندماالمسيحيينا!باءانالمعجبالطريفومن

عنهتفتقتماأقصىكانوالمثرويةالمسيحمةبينالشبهأوجه

هداربةبدأالشمطانانهوذلكتعليلفىالخصبةأذهانهم

تلكسلفاتحاكيالمثرويةجعلبأنقديممنالصحيحالايمان

المستقبلة.المسيحيةmysteriesإلفواهض
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الانباتإله

الذهببى""الفصنكتابهفق(Fهملأer)فرايزرجيمسالمع

(GoldenBough)الاديانقبلماعصرفبىالبدائمينانالى

حصولهمتؤمئبنانالطبيعةقوىالىابتهالاالسحريمارسون!نوا

قشلالىإلقبيلةتعمدانذلكومن.طماممنيقتاتونماعلى

القارئينولفت.غلتهافشووالارضخصبلازديادطلباشيخها

أساطيرتتضمنهماوبينالدارجةالسنةتلكبينالوثقىالصلةالى

الخ.(الخديونس!شى.-تموز-)اوزيريسالإلهمصرعمنالاوليق

القائلالمذهبامابمالطريقعتدوبذلك،الموتمنقيامتهثم

يطمئنلانفسههوكاناللىيالمذهبذللأ،المسيحبأسطورية

ومناسكه،السحرمننشأتالاديانانادتقادهمعفهو،اليه

هذهيولدفذاجمقلايتطلبناجحةدينيةحركةنشوءانرىكان

ماكننجونفئدوقد..ارعايةباويتعهدهاوينشئهاالحركة

الاحوالىانبإيضاخههذهفرايزرشكوك(Robertson)روبرتم!.ن

مم!ااكثروانتشارهالدينلازدهارتهىءقدالملائمة؟الملابسات

ديونيسسعبادةازدهارفثلالذلكوضرب،الفذالعقليصنع

M



قائلاواستطرد،شكذلكفىما،أسطوريكائنوهواليونانفي

يكنلمفانهالمسيحيةانتشارفبىساعدفذعقلثمكانانانه

.يسوععقل

وقيامتهيسوعمقتلبينالشبهأوجهعنروبرتسوكشف

ذاالطبيعةلهة7اليهينتهىكانالذىالمصروبينالموتمن

لشطعمهالحؤمهملهاويهبونشعوبهمالإسعادحياتهميبذلون

لاثمعامإثرعاماالمنونكؤوسهمهتجرعين،لتنثربهاودماءهم

.أحياءيرتدسواأنيلبثون

كلفبىيقيمواانعلىالقديمةالشعوبمنالكثيرجرىلقد

بهيبتغوندينيامنسكا،عادةالربيعبىالإعتدالزمنوفي،عام

يرمزونأضحيةالمنسكهذافبىيقبربونوكانوا،حاصلاتهموفرة

لهذايتوافرانينبفيكانماأهمواليكمإلإنباتإلهالى،ها

المنسك:

ناعلىجرواثم،بالملكيضحونالامراولفيكانوا-ا

فقدللالهخليفةالملكيعدونانهموبفا.عنهعوضابابنهيضحوا

.."الإلهلأابنابنهعلىيطلقونكانوا

الاستمتاعفىبهالتضحيةقبللهيرخصونوكانوا-2

الىنصرموكبفييقودونهثمبالملوكالخليقبالتمجيدماوقتا

الصليب.هيئةعلىذراعيهيمدونوقد،اليهايضدونهشجره

التضحيههذه"بهالمضحىيتقبلانالمهمصنكانواذ-3

بهاالبالءهانىالعينقريريبدووأنورضاطواعمةدنبنفسه

معهيوشكماوالمخدراتالمسكراتهنيعاطوهانعلىجروافقد

وكفاحهعليهمانتقاضهمنيتحرزونوكانوا،وعيهعنيغيبان

الىشدهبعدأطرافهعظام11(برضوذلكمنهمللخلاص

.الشجرة

.مرضوضفهووجرشهدقه:رضه-ا
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يأكلونهاجسدهمن21(بضعاتويقتطعونيقتلونهثم-4

منبقىصايوارونثم،الالهيةالطبيعةمننفحةفتكسبهم

القمح.لزرعالمفيأةالحقولبعضفىا)3(رفاته

ؤ!اجرىحينبعدالجديدةالنباتاتنجمتمافاذا-5

.الحياةاليهثابتقدالدفينالالهانوهمهم

القومفاصبحالزمنعلىيتطورالمنسكهذاوجعل-6

ا)4(ويرشحونهمولدهمنفيأخذونهبهالمضحىعلىيقترعون

مث،بالقتلعليهمحكومبمجرميأتونغدواثم،بهللتضحية

بفطرةيكتفونباتواثم،الانسانعنبديلاالحيوانيقربونامسوا

استبدلواانالىانتهواثم،ا)5(حيواناوانسانصورةؤجمأ

الخمر.وتعاقرالخبزفمهيؤكلربانماعشاءكلهبذلك

إلإنباتاإلهالاعوانصلعبالذييسوعانتقدمممايؤخذ

الىسبيللامشابهالااهينهذينوبين.مقدسةشجرةعلىعلق

أظهرها،خطرهامنالفض

ابيه.وكيلا-ي"الله"ابنبأنهيسوعنعت-ا

نصر.موكبفيأورشليمطرقاتجابانه-ب

به.الرومانالجنودوهزءالملوكبىالرداء--

وقد)با.لفتحالبضعةقطعتهاياللجمبضعتيقال،1قطعهبضمه-2

منك.كجزءأي"بضمةمنكفهورضعةمعكرضع"مناللحممنالقطعة:تكس!

!وقالواالايةومنهوفتاتاحطاماا"يرفاثاوصاروتحطمانكسررفت-3

.1"جديدخلقالمبعوثونأئناورفاتاعظاماكناائدا

يربىايالعهد(،أولايةيرشح("هوقولهمومنه،رباه:الصبىرشح-؟

لها.وثؤهل

يبيعونحيثالاوروبيةالبلدانبعضفىذلكمنأثرانجدنزالولا-5

ا.لىاشاروقد،الحيراناتهيئةعلىالزنجبيلخبزالدينيةأعيادهمبعضف!ا

.الحضا"رة""قصةاضخماكض،بهفىديورنتولذلك

19



المقدسة.الشجرةعلىالصلب-د

.)1(هرااوعفصااوخمراسقيه!-

معه.صلبااللذينللصينحدثماوهو،الساقينعظامرض-و

.لمثرا!حدثما)وهومغارةفيجثمانهدفن-ز

.الموتهنقيامته-ح

منه.قريباأوالربيعيالاعتدالفبىبهالتضحيةاجراء-!

.االشمسعيد)وهو.ديسمبر25فىولدانه-ي

.اثنتاناوسنةاستوعبتهاقدالاناجملىحوادثجميعان-ك

.34(:37!متىكاليشرببمرارةممزوجاخلا!أعطوه-6

.فمه؟الىوقدموهاؤوفاعلىووض!عوهاالخلمناسفنجة"ف!ملأوا

.92(:91)يوحنا
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نونبنييمنموع

التاريغقبلمماالطبيعةلهة3هنإلهيتحولانتأتىفكيف

القرنفبىيهوديرجلالىعشرتهننالحياةليبعثعامكليقتل

سياسية!بتهمةأورشليمفييقتلالم!لاديالاول

ثه()!وله!9يسوعكلمةبأنذلكعنروبرتسنأجابلقد

(Yehoshua)يشسوعالعبريللاسماليونانيةالصيفةهي

إلهياالاسمهلىاكانوهد"مخلص"يهوهأيمخلض""ياهومعناه

.)1(الناسمنلاحديكونانقبلى

الطبيعةفيعشاركةلهمانعلىأسمائهممنيصتدلمناليهودبين-ا

لأ.بهوه-و"ياه"الله-"إيلمنمأضذاسمهفانايليامنل،الالهية

القفارفيللراكبطريقاأعدوا.لاسمهرنموا.لله"فنوا

.4(:68)مزاير"أمامهواهتفواياهباسمه

."يهوالله5يمني"إيليا،اسمكانلمومن

اذنفمعناهمخفص"=وا))شع"الله!لأإيلمناعليشحاسمأظوقد

.مضلص""الله
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اس!صميخملىالمسيحيةالعقيدةمؤسسانالقولوموجز

اسرائيل،بنبىزعامةعلىموسىخلفالذيالاسطوريالشخص

المظفرةالفزواتهنسيرتهفيحشدواالذيالشخصذلك

."امانفردلرجليتسنىلاماالباهرةوالفتوحات

مكانيهماوالقصرالشمسألزمفقدولهذا،والخوارقجزاتبالمه

اخذواقدكانوامااصائيلبنوينجزحتىيبرحانهمالاالسماءفى

احدىاهلمنطريقهمفبىصادفوامنابادةمنالنهارذلكفيه

.المفزوةالبلادفيالقبائل

علىدومبىشمسيااسرائيلعيونامام"!قال

ووقفالشمسفدامت.أيلونواديقمروياجبعون

.ا-113(01:2)يشوع.ا"أعدائهمنانتقمحتىالقمر

مواجهةوالقمرالشمسالىالاوامراصدارانالواضحومن!

البشر.منلاحدينبغبىوماا)2(ا،لهةأعمالقبيلمنهو

لنا)3(يطوعفاالمعقولةالاسبابمنثمانبعضهمويرى

منفلسطينبى4لإااسماكانهدايشوعاسمبأنفرضاالقول

ثمعامكلينقتلللانباتإلهاكانولعله،بما)4اليهومنتموزطراز

وقد.بدءعلىعوداوهيلادهاالحنطةموتبذلكممثلاحيايبعث

السمك،ثعبان-بالتحديد-اوالسمكةهشةعلىالإلهذلككان

لفضهمفبىوا))نون"نونبنيشوعفهو،اسمهلنايفسرماوهو

الدهرهنحيناالقدامىالمستمحيونلبثوقد.سمكةتعني

Hereهرالالهةانمنهوميرولمرالياذةف!اوردماذلكأمثلةومن-2

.النروبستعجلانالش!مسأمرتبأنالهزيمةمنالاخائيينانقدت

وأعاشهشجعتهوقيلعليهوطاوعتهتابعته:كدانفسهلهطوعت-3

.اخيه،ئتلنفسهله"ظرعتومنهوسهلتلهورخصتاليهوأجابته

،يشوعوأنمخفص(،"يهوههييشوعكلمةترجمةانيرىمنوهناك-؟

نفسه.يهوههويكونانيندولا،ثممن
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بالسمكة.ا)5(الكاتاكمبفىيرسمونفيمايسوعالىيرمزون

القوموكان.)1(مرتينالسمكيةمعجزتهالاناجيلذكرتوقد

بامرىءفيأتونعامكلربيعهذاي!ثموعالإلهعيدفىيحتفلون

سبيلاودمهجسدههنمتخذينويأكلونهفيقتلونهالملوكزيفي

المجتمع.خلاصالى

وأجمع،نموذجبىهخلصهوالاسطورياليشوعوهذا

والعربالفرساقاصمصوفي،قديمساميللشمسإلهانهالظن

كلىربيعفيلهحفلاقامةغبادتهمراسموأهم،لمريمابنانه

الإله،الملكبذلكممثلا،ملوكيارداءهرتدبرجلفيهيجاءعام

ثم!)7(الفزوبالىجثمانهويعلققومهمأثمعنتكفيرايقتلثم

الصورة-عامبوجه-يشمبهوهذا.الترابفي.ويوارىيتزل

قوله:فبىاشعيارسمهاالتبى

حسبناهونحنتحملهاوأوجاعناأحزاننا"لكن

لاجلمجروحوهو.ومذلولااللهمنمضروبامصابا

اجلمنضربانه...لامنا2لاجلمسحوقمعاصشا

فيهايلتقونالاوائلالمسيحيون-دانالتىوالسراديبالكهوفهي-5

.يسصوععبادةليمارسواخفية

.38-1536ومتى21-91:؟امتىفىت6

ذاأسرهفىيقعونالدينبالملوكيضوعيفعله!لانبمايدكرناوهدا-7

.النهارمدىالاشجارعلى.يصلقهم

8:!2(.)يشوعالمساء"وقتالىا!شبةعلىعلقهعاي"وملك

خضبخمسعلىوعلقهموقتلهمذلكبعديث!وع."وضربهم

.26(:01)يشوعالمس!اء"حتىاالخشبعلىمملقينوبقوا

المسلكهلىاسلكآخرشخصاالمقدسالكنابتضاعيففىفجدولشنا

.داودvابابهفيالفريد
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عندغنبىومعقبرهالإشرارمعوجعلشعبيذنب

جعلان.بالحزنيسحقهبأنفسرالربأها..موته

.011(-53:4)أشعياإثم))ذبيحةنفسه

أقبلواثمونوأححزنفيغدهمقضواالقوموارأهفاذأ

ولحمخبزمنالمحليةوالملابساتللاحواللبعايتألفطمامايأكلوا

عابدوه.يأطهالإلهأنالباطناهلعندذلكوهعنىوسمكضأن

للاكلةأسطورياتصويراالاكراللىا،نفةالسمكيةالمعجزةوليست

الجلجالاتاحدىفبىيقامالمثسبكهذاكانوقد.المنسكية

واحدايشوعاقاموالتبىفلسطينفىمنتشرةكانتالتي)الدوائر(

ريحا.01منكثبعنمنها

الفصحوعملواالجلجالفيئاسرائيلبنو"فحل

)8(عرباتفىهساءالشهرمنعشرالرابعالمومفى

الا..:5)يشوعأريحا"

دا!واعندها،بداهه،العبادةهذه.اليهودأبطلوقد

ثعبانأدرجواانمحاربتهاالىبهتوسلوامماوكان،بالوحدانية

.الطهرةغيرالحيواناتعدادفىالسمك

البحارفبىوحرشفزعانفلهلشىماكل"ولكن

((تكرهونوجثتهتأكلوالالحمهمن...الانهارونن

.1.(1-11:01يونالاو

خفيةالعبادةتلكيمارسونانكفأواأنلبثواماالق!مانبيد

هناليهماوماوالجليلالسامرةفيالسمكومصايدالمزارعفي

أورشمليم.أوامبرتبلفهالاالتيوهبىللبلادالمتاخمةالاصقاع

الاصقاعتلكالمكابيونفتحانا.لىالمنوالهداعلىالحالودامت

فيه.هيالديالسهلاوأويحابطحاءفىأي-8
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با،ضحيةالمابدونأولئكاستبدلوقد،.مقالثانبىالقرنفي

منوالق!امةالصلبفيهيحاكىتمث!ليعقبهربانياعشاءالبشرية

.الموت

منشأهوالزمانمنغبرفيما.يقامكانالذيالمنسكوهذا

.الموتمنوقيا!تهالمسيحالإمأشعطورة

قدالعبادةتلكانعلى،ضميفاكانوان،دليلثمفهل

حقاأوجدت

قائلا:يسوعيخاطبالرسولىيوحناهوذافها،أجل

باسمك،شياطيبنيحزجواحدارأينامعلم"يا

.يتبعثا،"ليسلافهفمنمناها)9(يتبعنالشىوهو

.`TA:9)مرقس

يستخدمونكانوافلسطينفيالسحرةانذلكهنويؤخذ

بالعجائب.الاتيانفييسوعاويشوعاسم

نشوءقبليسوعاويشوععبادةقعامعلىدليلوأقوى

:برباسقصةمنيستنب!ماهوالمسيحبىالدين

عادةمنكانانهيسوعمحاكمةمعرضفيالاناجيلذكرت

الشمبيختارههسجوناالفصحعيدفييطلقانالرومانىالوالى

يخليالذيالمسجينيكونأنفياليهودالىرغببيلاطسوان

ذلمنكعليهالجماهرفأبتيسوعهوالتقليدلهذاطوعاسبيله

.برباسالمشاكسالقاتليطلقاناليهوطلبت

!حعطلقأنالميدفيمعتاداالوالى،))وكان

قديكئلمزمنئيدمشقفيداتلاميلى،7عكانانهنبداناكما-9

.هناكبالاناجيلفيهوعظ

فيالربلهفقال،صناثيااسمهدلميلىادمضقئي،"وكك

.01(:9ة)أعمالوب،ياهأنداففال.حنائيايا:الرؤيا
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أسيرحبنئذلهموكان.أرادوهمنواحداأسيرا

لهمقالمجتمعونهمففيماباراباسيسمىمشهور

يسوعأمباراباس.لكمأطلقأنتريدونمنبيلاطس

:27)متى"باراباسفقالوا...المسمحيدعىالذي

15-)121.

ولشنالقبيلهذاهنعادةثمةكانانهعلىمادليليقم.ولم

المعقولمنولشى،كهذاذ!ءالىاشارةكلهالرومانتاريخفى

الجياشصةالاوقاتتلكفبىكهذههنحةالعهودالرومانيحبوان

ضاب!يتخبلانالامورطبائعمنواجس،والفتنبالاضطرابات

أثيم.قاتلبتخليةفمأمربيلاطسمثلؤالصرامةبالحزممعروف

هىلشمتالقصةهذهبهارويتالتيالصيفةانعاى

علىا)01(اوريجناطلعوقد،عنهامحرفةهيبلالاصليةالصهخة

يدعىبرباسان.فيهافوجدالمخطوطاتاحدىفيألاصليةالصيغة

:اليهودجمهورسألقدبيلاطسيكونثمومن،برباسىيسوع

عنه،لكمأخليأنفىتبرغبونالذيذلكيكونأنعسىمن.

قساوسةكرهوقدانسيحيدعىالذييسوعامبرباسيسوع

للمخلصسمياالطريققاطعيكونان-يظهرهاعلى-المسيحية

وكلمة.وحسببرباسالاسمفأصبحيسوعكلفةفطمسوا

ومن"الاب))ابنتصنىا،راهيةاللفةفيBarabbasبرباس

ناعلمنافاذا،الابابنيسوعيعنيبرباسيسوغاسم.كا.نثم

الرئشىبابنشعائرهمفييضحونهاكثيراكانواالبدائميناولئك

نفسه.الإلهلقبهونون"بن"يشوع)ضا-انوضعالملكاو

زرئالجماهيرذان7تصكيسوعصلبقصةاخذتوعندما

.م253سنةمات،الثالثالقرنفيالمسيحيةآباءمن-01
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هىالتبىالشائنةالاشطورةتلكإحياءهماالمسيحيينعلنىاليهود

يجدفلم،ا)11(الاببنيشوعقصةغيرخر7شيئاليمستعندهم

بأنتوحيالتيالقصةتلكاختلاقمنبداذلكازاءالمس!حيون

وانكفأوا،المسيحيصوعهمغيرخر3شخصهوبرباسيسوع

الذينهمبأنهمويقرفونهماليهودعلىباللائمةينحونلذلكطوعا

.تا،خربيسوعوأرسلوابرباسيسؤعأنقذوا

أسطورةطويتم07سنلأالهيكلوهدمأورشليمسقطتولما

يفمقيكنلمالذيالازلبىالحلمذلكفيوذابتالابابنيشوع

البغيضبالنظاميعصف))مخئص"مقدمفيهويروناليهودمنه

الله.1211(هلكوتأنقاضهعلىويقيمالارضعلىالجاثم

الإلهوأصبحالجديدةالديانةعلىالتعمعيدمنسكأدخلوقد

Joshiaالمسيحيشوعباسميعرفالمخلص the Messiah

!لها!لهالمسيحيسوعفأصبحاليونانيةالىالاسمهذاوترجم

Christos

الفوماقحمالعبادةتلكتطورمراحلمنالمرحلةتلكوفي

تكتسبكبىالممقوتيقللبرومانممثلةبيلاطسشخصيةالمأساةفى

اضافوابأنألادبمةقيمتهافيزادواثمتاريخيةتكأةبذلكالمأساة

فيلوناليهوديالفيلسوفرواهابحادفةاست!ث!هد.روبرتسنوقد-11

يمربواانالإسكندريةفياليونانيينلرعاعبداانهفحواهام(54-.مق)02

كرباسيدصمخبولبرجلنأتوالليهودمقتهممحنالمناسباتاحدىني

Karabasقبضففىووضعوابتاجهامتهوتوجواميوكيامطرفاوالبسوه

حدثانهقيلالديالنحوعلىبالسخريةوركبو.الربوأسموهصولجانا

صلبه.قبيلليسوع

"العراقهلكوت"لهيتال،العظيموالمللظوالسلطانالعز:الملكوت12

وملكه.وسلطانهعزهاي
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)كالجزءالدينيةاليهودأسفارمنبتصرفاقتبسوهاأجزاءاليها

)كمثلدينيةكراساتونشرواعشر(الاثنبىالرسلبتعاليمالخاص

التيالمنسكيةالمسرحيةوصاغوا(بولسالىالمعزوةالرسائل

ألذيالقصصيالقالبفبىالموتمنوالقيامةالصلبتحكى

الإناجيل.بهلطالعنا
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f1--

قصةل!هصرحي!ة

قبلانالمنسكيةالمسرحياتفو!عرانالناسروبرتسنأبدىوقد

الفوامضللمسرحياتكانانهوضح01و،المرويةالقضصيعرفوا

يشهدون-مصرأهلفكانا)1(الإديان.القديمةفىجلملةمنزلة

عبادةمنهاماشطرا.كانالتمثيل.أنكماإ)2(ديونسسىمسرحمة

بإله!يبالفةعثايةعنمتقدالمسرحياتتلكانوقال.مثرا

سسرحيةومنهامسرحيالهاالوسطىالقرونفيللكنيسة!لانلكوكلى-ا

Passionفريةفىسنينعشر!دلدمثيلىموسملهايقامبزاللاالتى

!4!8mergaw!ثحيدخلابةطبيميةمناظرذاتقريةوهيباناريائيه

طاعونث!رمنسالمةهد.عزلتهاحمتهاوقد،جانبكلمنالفوامخالجبالبها

وباعهافيا.لقريةفشيدت،قرىمنحواليهابماوفتكالمن!ةاجتاحوبيل

للربشكراالمسرحيةللكبتمث!يلبأنفسهمابنائهاقيامسئةواستنتس!رحا

اللىيللدورنفسهمنهمكلويعدالقريةبهاشملالتيالصمدائيةعنايتهعلى"

للتمث!يل.السابقةالمشرالسنواتطوالسيمثله

.خمراالماءاحالةمعجزةلنضمنوهي-2

ا.-ا



.الإنباتواالشمس

هيانالمسيحتجئبىقصةانالىالانظارروبرتسنلفت!قد

اللذينوإيلياموسىانوالى،الساطغالشمسلإلهتمثيلالا

.تلاهيذهمنبمشهدتجلىعندمايسوعالىيتحدئان

كالشمسوجهـ!هوأضاءقدامهمهيئته"وتعرت

قدوإيلياموسىواذا.كالنوربيضاءثيابهوصارت

.13(-17:2)هتىمعه"يتكلمانلهمظهرا

الد.ينلرجالالمعروفةالشمسيةالشخصياتمنكذلكهما

.اليهودي

تبدألتبى011اثلأمقصةانالىالانظارروبرتسبنواسترعى

العشاء)متضمنةالموتمنبقيامتبماوتنتهىأورشليميسوعبدخول

الغامضةالمسرحياتخصائصأهمتحوفي!والصلبوالخيانةالاخير

تقولمبتكرةبنظريةونادى،:الإنباتدهالهالشمشىبإلهالخاصة

التىالمسرحياتتلكمنمسرحيةالاهىانهذهالابلأمقصةبأن

تمثلهااناندينيةالجماعاتبعضاعتادتالإنبت-.إلهلحياةتعرض

.ا)؟(عامإثرعاما

متينةالدعاموطيدةالنظريةهدهان.الباحثينمنللكئراستبانوقد-3

المعترضينأذهانعنهلفتقتماقصارىوكاننيهاالمجادلةعنفتنكبواالبنيان

ذلكمنا.ليهودأحبارلاتخدالاساطيرأبطالمنبطلاالمسيحيسموعكانلوانه

دحف"،!ينواهاعتراضوهو،المسيحيةبهيناجزونقاطعا()ايعضباسلاجا

اليسوعينينوأناليهودبيننشأتمااولنشأتيسوععبادةانالمعروففمن

جمنفلم،الإمميةالىينزعوفريقماالقوميةالى0يميلفريقا:فريقينيهانوا

.يسموع.تاريخيةانكارالىيحفزهممااليهوديالكهنوتوجاللدى

بنبسوعمتلأسعلورياصلوليديكونقدهدايسوعانذلكالىيضماف

فيه:فيلاللىيالفاممىيسوعاوتون
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قصةيكونانيشبهيسوعسيرةمنالإحيرالشطركانولئن

:فصولخمسةمن

.العشاء-ا

الممض.ا)4(الالمومعاناةالنفسمجاهدة-2

.الاعتقال-3

الصلب.-!ا

.الموفهنالقيامة-5

أخطاءعنلتكشحفالاولينالانجيليين.الىقاحصةنظرةان

يحكيانهااتىاالقصةتلكانالىمرجعهاالقصصىالفنفي

القالبفيانصبابها..بعدبقيتوأنهاا)5(مسرحيةعنهنقولة

.المسرحياتخصائصمنبالكثرمحتفظةالقصصي

الىنجرالذيهويسوعلقصةالمسرحيالاصلوهدا-ا

مناقتباسهاالىبالاحرىو01الاسخريوطييهوذاشخصيةاختلأق

المسيحيسموعقصةتكوناندونالقديمةالمنسكيةالمسرحية

معرفةمعروفايسوعاصبحفقد،الشخصيةتلكالىبحاجة

ملكبىموكبفيالفاتحيندخولدخلهاانبعدأورشليمفىشاصلة

بنيهوشعوأسعلىوضعهاكيجاناواعملوذهبأفضةخلى"دلم

البنودوبفالهكلىا.قائلاوكلمهالعظيمالكاهنصادقيهريا

هيكلويبنىينبتمكانهومناسمهالفصنالرجلهوذا..قانلا

.12(-6:11)زكريا"الرب

.(،أتألمانقبلمعكمالفصحهداكل2اناشتهيتشهوةلهم،وقال-؟

.15(:2؟)أسفا

عنفالمعروفالمنبتاسرائيليةتكق-لمالمسرحيةكلكانالظنوأغالب-5

اغزيقى،اصلمنانهاوالاوجح.التمثيلمنينفرونانهمالقداسالاسرائيليين

أثرالفابرالصهدذلكفىأووشليمفىللاغريق!دانفقدذلكفهـ!غروولا

ملرورو.
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هفروشستطريقفىتحتهمن)1(يتبهنسانحمارينهمتطما

الشجر.وأغصانبالنياب

ثياب!اعليهماووضعاوالجحشبا،تان"وأتيا

نجراثيابهمفرشواالاكثروالجمع.عليهمافجلس

وفرشوهااشجرامنأغدصاناقطعواخرون3و.الطريق

تبمواوالذينتقدمواالذينوالجموبم.الطريقفبى

الاتىمبارك.داودلابنأوصناقائلينيصرخونكانوا

اورشليمدخلولما.الاعاليفيأوصناالرببإسم

الجموعفقالت؟هذاهنقائلةكلها-المدينةارتجت

11(.21:7-ا)متى"الجليلناصرةمناللىييسوعهلىا

الهمكلصوبيممحمنبهاورشليماهلمعرفةازدادتوقد

.شمشمونجبروتبمثلواقتحمه

."الحمامباعةوكراسيالصيارفةموائد"وقلب

.؟ا(:21،)متنى

أشدفىمواعظهالقىحينالانظاراليهاسترعىانهكما

الكتبةعلىمنكرةحملاتفيهاحاملابالسكانازدحاهاالمواطن

يمسين.والفر

الذينالكتبةمنتحرزواتعليمهفبىلهم"ودال

."الاسواقفيوالتحياتبالطيالسةالمشييرغبون

.038!12)مرقس

ؤونIوالمروالفريسيونالكتبةايهالكمويل:"ولكن

تدخلونفلاالناسقدامالسمواتملكوت.تفلقوبئلانكم

.ا!23:3)متى"يدخلونالداخلينتدعونولاانتم

الىالكهنوترجالمنالسلطانذوفييحوجماثميكنفلم

6-كبهنس:لبختر.
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منالىالمسرحمةحاجةولكنها،عليهيصبعهملمنالرشياخراج

.النلىلموقففيهايقف

يدعىالذيعشرالاثنقمنواجدذهب"حينئذ

lماذوقالالكهنةرؤساءالىالاسخريوطييهوذا

لهفجعلوا"اليكمأسلفهوأناتعطونبىانتريدون

.15(-26:14)هتى71("الفضةمنثلاثيق

يهوهحنقمنلمهدىءحياتهيزهقبأنيسوعنفسطابتلفد

هيانخمانةتكونانالضروريمنكانفلماذا،نفسهحنقمنأي

المسرحيةالمأسبىواضعيانهذاتف!رأذلكانفاذالىالسبيل

ثمنلهيجعلبلثمن.بلاالمأسأةفىالشهيددميهرقألاعلىبخروأ

خيانته.لقاءالخائنيقبضه

وحدهكافا،سصخريوطبىيهوذااسمان)8(روبرتسنيرى

دصرحيةفيقفهوهووانماتاريخياشخصالشىانهعلىللدلالة

هورامية71اللفةفبىاسمهانيتوهمبعضهمكانلقد.قصةاو

Judas Ish Keriothيهرذامملكةفبىصفيرةبلدةالىنسبة

كلمةعلىالسوريةالترجمةاشتملتوقد.)9(كريوثتدعى

انته!اثمخطريق1قاطعومعثاهاSicariusصيكاريوس

الاسخريوطياسمانالىالامرأخراللفاتمقارنةفىالباحثون

((أسم"انىومعناه3أصلا8!ةعلكلأسكارتىالفدلمنممشتق

اسرائيل.فيالمبدثعنهىالفضةمنالثلاثون-7

8-.J .M Robertsonويهوذايسوعكأ،!رفىJesus nd

Judas1627سنةلندنفىالمطبوع.

المناوصاحبارضارشيدجدالس!الشائعالخطأهلىافىوقعواوممن-6

منعاصيارجلاهدايهوذا"،وكان:والفداء"الصلب"عقيدةكتابهفىقالاذ

!01يهوذا"ارضفيخريوتتسمىبلدة
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سلماللىياليهوديمعناهالاسخريوطبى""يهوذااسميكونورذاك

.)01("الخائن))المهوديبالإحرىأو

يتحدثوأنشأالايضرالعشاءهائدةالىيسوعقعدوقد-21

.تلاهيذهالى

واحداانلكماقولالحق:قاليأكلونهم"وفيما

يقولمنهمواحدكلوابتدأجدافحزنوا.يسلصنيفنكم

يدهيفمساءلذي:وقالفأجاب.ربياهواناهلله

هوكماماضالانسانابنان.يسلم!نيهوالصحفةفبى

اببنيسلمبهاذياالرجللذلكويلولكن.عنهمكتوب

فأجاب.يولدلملوالرجللذلكيخواكان.الانسان

قلت.انتقال.سمديياهوانا.هلوقالمسلمهيهوذا

وأعطىوكسروبارلثالخبزيسوعاخذيأكلونهموفيما

الكأسوأخذ.جسديهوهذاكلواخذواوقالالتلاميذ

دمىهوهذالان.كلكممنهااشربواقائلاوأعطاهموشكر

الخطايا"لمففرةكثيريناجلمنيسفكالذيالجديدللعهد

التىالقصصاشخاصمنأخرينأسماءفئذلكمثليلاح!-01

هابيل)ومعربهابلواسمص!دلامومعناهحواءكاسمالمقدسالكتابيسردها

أبرامواسم،وحسرةحرنومعناه(قابيلومعربهقاييناخوهقتلهاللىيوهو

نسلهمناببارزينالانبياءمن!لثرلتس!لسلالانبياءابوايالاعلىالابومعناه

نامحمدكلىلكوغشىوسليمانوداودوموسىويوسفوبعقوباسح!مثل

بناسماعيلأرومةمنأنحدراانهمنالعربالنسابينبمضقيزعمههاصح

ابراهيم.

ووزقأونكاهنبابنةمصرفىتزوجيعقوببنيوسفان8كلىللثونلىكر

ين.وللىمنها

دعبيكلأنسانيالبهلانفانلامنسىالبكراسميوسف"ودعا

.51(:41)تكويناي"بيت4و!لل
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.28(-26:21)متى

يوحىلاأو؟المسرحياتفىيحدثبماهالشبهوثيقهذاألشى-

وحدههوألمسرحبىالفنانأمسبرحماعملايديكبيناناليكهذا

يظلوأناخيانةبايجبهحينمخرساالنذليقفانيقتضىالذي

للمسيحتتاححتىشفةببنتينبسونلاقاعدينالتاوميذسائر

عنتلاممذءسويحدثويبهسرهالخبزفيهيباركالوقتمنفسحة

اكثرذلكخلالىيفعلونلاساثتونسوهمدمهوشربهم-جسدهاكلهم

صامضةباختلاجاتواشمئزازهمانزعاجهمعنالتعبرمن

وجوههم.قسماتعلىترتسمواضحةوأنطباعات

لهايفالضمعةشطرذلكبعدتلاميذهمعيمموقد-3

وابنىببطرلهلىانفردثمصلىحتىاستمهلفمحيثجثيماني

.زبدى

امكثوا.الموتحتىجداحزينةنفسيلهم"فقال

وحبههعلىوخرقاجلاتقدمثم.معبئواسهرواههنا

هذهعنيفلتفبرأمكنانأبتاهياقائلايص!لىوكان

ثم.انتتريدكمابلاناأريدكماليسولكنالكأس

38-.4-(.:26)متىنياما"فوجدهمالتلاميذالىجاء

هنا:ونلاح!

استمهـالعقبجميعاالنعاسغشيهمانلبثواماالتلاممدان-أ

.الإخيرةصلاتهفيهايؤديلحظةاياهمالمس!يح

فىيسوعيتلوهاتن3التبىالكلماتالينانقلتالقصةانبب

كانواتلاميذهوهمالحادثهذاشهودجمبعانمعصلاته

فبىيتلوه!انماالمهميتناهفلمالنومعليهما)11(رانقد

عليهووانالخمر.عبيهرانتيقال،وغطاهغلبه:الشىءعليه-.ران11

نحلبأي"يكسبونكانواماقلوبهمعلىرانبل"كلاالتنزيلوفي.النعاس

..ففشيهاعليها
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.دعاءمنصلاته

الثرىعلىجاثياالمخلضيرواانيبهجهمالنظارةانذلك

ل!اوالصلاةالتلاميلىيسمعانيعنيهموليسالونجهمعفر

يسمعوها.

نياما.يجدهممرةكلفيؤكان،مراتثلاثالصلاةاقامانه-ج

يمكبنلمانأبتاهياقائلاوصلىثانمةايضا"فمضى

مشيئتك.فلتكنأشربهاانال!الكأس5هذعنيتعبر.ان

ثقيلة.أعينهمكانتاذنياهاايضافوجدهمج!اءثم

الكلامذلكقائلاثالثةوصلىايضاومضىفتركهم

الانناهوالهموقالتلاميذهالىجاءثم.بعينه

(.to-26:42)هتىواستريحوا.كا!

يمزجوفيه،التالىللمشهدالنظارةإعدادذلكويتلو-4

المسرحى.لاسلوب1يقتضيكمامتباينينا)12(حديثينبينيسوع

واستري!وا.الانناموالهموقالتلاميذهالىجماء."ثم

أيديالىيسلمالانسانوابناقتبربتقدالساصكةهوذا

قديسلمنىالذيiهوذ.ننطلققوموا.الخطاة

.46(-5؟:6؟)متى"اقترب

الجنود:الناظرينيثيرالمسرحمنصةفوقمشهدالهيا

فيالحمرالهنودانمنزاعمزعمهبمماالحديثهلىابمضهمشبه-12

لقد.للسماءيا:صاحواكولمبسخرستوفحملةأبصرواعندماامريكا

اكضشفنا.

المتنافرينالحديثينبينالمزجهداتداسقدالثالثالانجيلانويلاح!

:فقال،حالهمليمايصفمهلىبةكلمةجميعابهماواستبدلالنائمينالىالموجهين

.الحزنمننيافافوجدهمثلاميلىهالىوجاءالصلاةمنقام"ثم

."تجربةفىتدخلوالئلاوصلواقومواأنيامانتملماذا.لهمفقال

.5؟(:22الونا
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خلفهمومناسراذلوشيوخالكهنةرؤساءيتلوهمالرومان

واضسحالمسيحوشخصويصخبونيضجونوالفوغاء.الرعاع

اليهوشخصت-الاضواءعليهسلطتوقدالمسرحوس!فيجلبى

لابنالخارجيبالمظهربصرعلىوالشيوخالكهنةورؤساء،الابصار

نابيد،اليهالشرطةيرشدانمنهمكلاستطاعةوفيالانسان

ذيم!شبىءالىتفتقرلايجملهماانعلىحريصاكانالمسرحيةواضح

خيانثه،3-انجتضاحمنيقينهمع،يهوذانرىولذامسرحيةصلاحية

فدونكميسوعفهوأقبلهمنانمستأجريهذان2فيا)13(يقر

-.عليهاالمتفق.التحيةويحييهيسوعالىقدمايمضيثم،اياه

سيديياالسلاموقاليسوعالىتقدم"فللوقت

.9؟!:26)متىوقثله"

بطرسواذابتلاييبهوأخدواعليهوثبواقدالشرطةناذا

في.قدمواهمنرجلأذنبها)14(يصلمسمفامنتضيايقاوم

الشرطة.صحبة

أذنه"فقطعالكهنةرئي!سعبدوضربسيفه"واستل

.51!:26)ممى

السيف،يتقلدهنبشهمنجدولمطويلاالتلاميلىصحبنابرلقد

الاناجيلى.منعهداأقدموالمسرحيةالعملماولكن

".!"ا)خيالتفصيلاتشتىفيلشىانهالحقوفي

لايةفلشى،هلى!يهوذامنالاسطوريةننأوغلهوهاا،ناجيل

منهاجعلواا)15(أصدوثةهيوانما،تاريخىاساسبهتتصلقصة

نأسمعه.أ؟نهنيناهوضع:أذنهنيالكلامتر-13

والانف.الارنفياستممالهوغلباستأصله:صلمه-؟ا

!ولمصرفيوانمامة،لقصة31يسعبهممابهشحدثما:الاحدولة-15

."حدوت،
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.السمبىءالجزاءمنيفلتلاالسيءالعملانفحواهالا)116أمثولة

وخيانتهيهوذاأنباءمنشيءاليهينململيولسانأ)ظنواكبر

التلامهذعدةظلتولهذا،.أئتحارهاىاامبرهوائتهاءللممبحيح

.الموتمنوالقيامةالصلببعدماالىعشراثنيعنده

الكتبحسبالثالثاليومفيقاموأنهدفن"وانه

.صه(:15)كورثتوسعشر"للاثنبىثملصفاظهروأنه

!جثيماثىفبىالمتخيلةالحديقةمنالمسرحيةبطلينتقلثم-6

اجتمعحيثالكهنةرئسىقيافاقصرفيجديدمشهد.ألى

فلمعليهبشهادتيهمارجلانادلىوقد،لمحاكمتهالسنهدريم

نفسه.عنيدفعولمشهتادتيهمايدحض

.63،(6؟)متىساكنا"فكانيسوعا"وأما

شانئيه.مهمةيسرمما

يس!وععناجحملسمطنيدعىإ)17(أكاراسخرواوقد-7

التنفمذ.ساحةالىصليبه

A(OA)قيروانياانساناوجدواخارجونهما))وفيما

؟3(.27)متى"صليبهليحملفسخروهسمعاناسمه

برزشخصإنهالا،شيئاهذاسمعانأمرمننعلمضاولس!

صنعهؤ!االمألوفهوكماالمشهدفبىتفيراليحدث-فجأة

.المسزح

اليهودمنألفافالميلاديالاولالقرنفى-كانانهالقولوغاية

وغيرها.الابياتمنبهيتمثلماالامثولة-16

لف!لاحاهنابهاوالمقصو!الحراث:الاكار.حفرها:رض7الااكر-17

عامة.

برقةعاصمةCyreneقوريناالىفسبةقورينياالصواب-18

المفربنيمدينةوهىالقروانالىنسبةولش!شباهـ،عينباسمالانوتمزف

الحكاية.بهلىهلهاشأنولأمعاويةعهدفىنافعبنعقبةأسسهما
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يقيمونالمجاورةالاهصارفبىالمشتتينواليهودبفلسطينالموطنين

الىبهيرمزربانبىعشاءشعائرها.اقامةمنعتيقةسرية.عبادة

ء،مكلفيمسرحيةودمثمل.الابابنيشوعالمخلصالالهموت

01-.الموتمنوقياهتههذايشوع*متشخص

ا)خواهضوكانت،الرهزيةالتمثيلياتهذهاليهودعرفلقد

شهدواريبلاوهم،وغيرهفاوأريحاد!قفبىتمثلا،غريقية

يحتفلونوكانوافلا!خولناكاكه!ةزحللعيديحتفلونالرومانجنود

المستمسكيناليهودبمضيكونالآالمحتملومن،حلواحيثماله

بقومهم،حلتالتيالكارثةزمنفي،شهدواقدديانتهمبعرى

.يشوععبادةشعائرمنء.شيرة



-!5-

ألاسطووةافئ-و

وردتالدينالاشبخاصأهمعنالباحثوننقبوقد،هدا

ولم،حقيقيشخصعلىبينهميعثروافلمجيلالاففبىأسماؤهم

يسوعباسموالامكنةالازمنةتلكفييدعونكانوامنبينيجدوا

المسيحيونألبمسهالديهو)المانكانا(يكونانيصلحواحدارجلاالا

Benقت!فةه!ة!بندرابنيسوعهوذلك،المسيحثوب

بقرنالميلادقبلمصرعهلقىكيفوبئنالتلموفىعنبماتحدثالذي

.الزهانمن

مصرالىشحصانه،التلموديقولفيما،شرتهوموجز

78ينسنالكسندرعهدفي - 1 (30 Jannaeusوتعلمما(.ق

جلدتبماابناءيضللوجمعلتلاميلىخمسةلهاتخذثمالسحرفيها

المفيهوأنفذبالقتلعليهفحكمالتفرقةنوازعفيهمويبث

،شجرةعلىالفصبحعيدليلةجثمانهعلقثمبالحجارةرجما

.)11العمرمنالسادسالعقدفيوهوحياتهفانتهت

-م012سنتيبينفيماولد)وقدأرينيوسبهادلىبمايدكرناوهكا-ا
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ال!دارسونلمدهاا)2(الجمرافيرفيتردلمالسيرةهذهانلو

بضفسصيعرقدرهمنوالح!يسوعشأنمنلل!ىيهوديةمحماولة

قصدمحاكمتهانوبادعاء،السحر.عملمنانهاعلىهعجزاته

معهود)اوبنثرا!بندرااسمانعلى،المدالةأصولفيهارودت

قريباسلزسالافلاط!ننالفيلسوفنشرفقدالثانيالقرنمنلنا

1سنةمن 7 Aالعىفيهتحدثحق"ا"كلمةعنوانهيهتابام

غمارننالكتانيهذاأبيدوقد.تامهصراحةفبىالمسيحيين

القرنفيعقيدتهماصبحتبعدماالمسيحيونأبادهاالتيالكتب

قدكاننبذةوبف!يت،الروسان!يةللامبراطوريةرسمياديناالرابع

يهودي!اتخيلسلزسانيؤخذودنها،عليهرداأوريحنكتبها

جندي.صلبمنمنحدرمضهرا)3(نفلبأنهويصفهبيسوعيش!ضع

يسوعاناليهوديهذالسيانعلىأوردالمؤلفوأن،بن!ثرايدعى

خياةأنقذوابهايلوذوهنهيوأنهاعدراءأمهنولدانهادعى

قبسهبم!اأستعانوأنههصرالىبههربوابأنطفولتهفييسوع

انطلقصوتاانزعموأنهالألوهيةىفادعالسحرفنونمنمصرفى

الانبيماءتكهناتبعضاستفلأنه0وللهابنابهمنادياالسماءمن

اليهتشيرانماانهافادعىش!تىوأشعخاصبحوادثالسابقين

والملاحمنالفوغاءمنالفاحولهاستجالشوأنهأمرهننوتتحدث

دوىفقدبولكرب(مملرتمنو!دانبفرنساليونلمدينةأسقفاوعينمو.؟ا=

وهويصلبلميسوعانفحواه"الرب"كلميلىالريبوليوحنامنا...منحديثا

الممر.اقحعىوبلغممربلعمر.منوالثلاثينالثالثةني

هسنالايخرالبزءعيالتتمةاوالتكملةأيففتح)بكرالجمرا-2

.لتلصدا

ولد:والنضلالنفل.نسعبهفسط:المولودننل.فسدا:الجرحننل-3

نسبه.لفسادالزانية

113



أنكروقد.هكانالىهكانمنبهميجوةلوهضىالضرائبوجباة

الاغريقأبطالألوهيةأنكركمايسوعألوهية!ذاالمتخيلاليهودي

قالثم،أعمالاوأجلشأ.ناأر!عانهممعبرزيوسأمثالمق

السررفعلمنهبىيسوعهعجزاتانمشتنكراالقوميسائل

جميعا؟السحرةبألوهيةنؤمنانلنايحقفهل

ألزائفينالمسحاءعننفسهاالاناجيلتحدثتوقدبالكموما

الكذبة.والانبماء

وعندهم،الاناجيليسوعيعبرفونلااليهود0انذلكمنيتضح

البتة.حدا1يكونلافنهالتلموديشوعهويكنلماذايسوعان

الاعلامبرهضانالاشطوريالمذهباصحابويقولهذا؟

بذلكويشهد،اختلاقمحضايضاهبىالقصةفبىالواردة

عندهم:

الشبهوثيقيسوعامماريااوMaryمارياسمان-ا

.الأخرياتالالهةأمهاتليأسماء

سوريا.فىMyrrhaمبرها

.اليونانفىMaia.مايا

الهند.فيMayaمايا

مريمتدعى)عمران(2عمرامابنىوموسىهرونأختوكانت

(Miriam)

بهاتنادىالتيتلك،الأمومةبميمتبدأجممعاالاسماءوهذه

.ا)4(1اللفاتمختلففبى.الأم

MereالفرنسحيةوفىMotherالانجليزيةفىيقابلهاأمكلمة-؟

مامابكلمةالدارجةالعربيةفيأمهالطفلوينادي.Mutتآمحاالالمانيةوفى

الفرفسيةوفيMammaالانبليزيةوفي!لالا!ةولالالمانيةفيوهى

Maman.الانجليزيةفىالامجهةمنالاقرباءايالارحامذويعلىويطلق

الميم.بحرفتبدأكلهاالكلماتوهده،Matriarchalكلمةونحيرها
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نريوسفاسمهبا)خربيب،تعهدهالذييسوعأموزوج-2

يعقوب.

هنهاولداضبىامريمرجليوسفولدا)).يعقوب

.116(:ا)متى"المسيحيدعىالذييسوع

سيجىءالمنتظرالمسيحعلىاناصائملبنىجمهرةكانتولئن

يتوقعون،قبلذكرناكما،كانواالسامريينانا)5(داودنسلمق

ولهذاا(اسرائيلابن)اييعقوببنيوسفسلالةمنيكونان

يدعىلمنوابنابتشبعامرأتهمنلداودحفيدايوشفجعل

.يعقوببنيوسف

.يسحوعلرأشمسقطالحمبيتبلدةاختيرتوقد-3

..."اليهوديةلحمبيتفبىيسوعولدا"ولما

ياا:2متى)

الناصرةبلدةاما.تموزالالهلعبادةموئلاقبلكانتلانها

وصفه!االتبىوهيللمسيحموطناولالاناجيلمنهاتجعلالتي

:"مدينة"بكلمةولوقامتىمنكل

رجعواالربناموسحسبشبىءكلأكملوا"ولما

.أ2:93الوماا"الناصرةمدينتهمالىالجليلالى

بهذابلدةالمسيحعصرفيكانانهعلىيدلشيءمنفليس

أثارفيذكرتهىولاالقديمالعهدفيذكرتهبىفلا،الاسم

الخوالي.الازمنةفبىالاثارمناليهوما.التلمودفيولايوسفس

الحثيأوريازوجهاكانحينيسىبنداودالملكاغتصبهاالتىتلك-5

.غيةفىمنهحملتانهاداودعلمولما،الوغىحومةفىاليهوبىيةعنيدود

ا،للفضيحةدرءاباغتيالهامرتهتحتأووياحارباللىيالقائدالىأوعززوجها

الشيخبزوجهازالتوما،سليمانلهنولدتحريمهالىضمهاانلبثوما

سليمانكادوما.،العهدبولايةادونياالاكبراخيهدونسلبهانابنهاخصحتى

قتلة.شرفقتلبأخيهامرحتىالعرشعلىيتر،ح
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القرنهنأبغدالىالاسمهدايتتبعواق2الباحضمنعلىأعياولد

إفمواجلقصدهاالإسمبهذاممروفةبلدةهناككانتاذالرابع

الىالدينمةإلشيعتنسبانالمألوفمنلشىانهثم.الحجاج

بالمكيين-هثلا-المسلمونفيسميعقيدتهممؤ.سسيمواطن

المصلحبلدةالى.ايسليبنرنسبةأيسليبنريينالبروتستنتطويدعى

لوثر.مارتنالديني

تقسركانعفلشيعةالناصريينكلمةالت!لموداس!تعملوقد

فرقةاقالمرفيوكانت.اليهودبشريمةاستمساكهامعبالمس!ح

اا!حينعلىالمعمدانيوحناتوهرNazsraesتدعىفىين!ة

تنبئه.فبىكاذبايسوعتعدكانت

Nozarكلمةمنمش!تقالفرقةهلىهاسمانوالارجح

جنيننمافق!دب""يستمسكاوعلىا"ا"يحا!س!ومصناها

باستمساكهمالممروفينل!6())الإبيونيين((ظهرانيبينالمسيدة

لضيمةاسم"الناصريبن"فكلمةلكوبلى.!7(اليفوديةبالشريعة

.الشراء:Ebio!نلى-6

وانلابيونييق1اوالناصريينشيمةفينشأنفسهيسؤعانويقالي-7

لمانهاعلنفقد،لوريطابعذاتامرهامبدأفىكانتأثارهاالتيالحركة

.الرقابفيالسيفلاعمالبلالارضفيالسلاآلاحلاليأت

لالقيجئتما.الارضعلىسلامالالقيجئتانيتظنوا."لا

.34(:01)متىس!يفا"بلسلاما

أسبما!ليحكمواالمووشفوقيتربعوابأنهشرا+شتلاميلى.وعدوقد

يظدون،همالدهماءيكتنفهموكبفياورشليمدخللم،عشرالاثنياسرانيل

،12(:12)يوحناخلصناأيأ"أوصنا.،با،واميةلهويهتفونومئماملكابه

1;.مدعيابوصفهوصلب،والصيارفةالباعةمنهوطردالهيكلائخرهـفيثم

.اليهودملك
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استمساكامنهماكثرلانهاالفريسيينعلىانشقتاليهودلشعمن

ا)8(كافةالمسيحيينعلىعلماوأصبحالاسمشاعثم،بالشريعة

جهلاءوهم،بالمونانيةالناطقينالمسيحيمنعلىالامرفالتبس

!نسوباللف!ذلكانوتوه!موا،فلسطينوبطبوغرافمةبالعبرية

ح!ناالاناجيلالىالناصرةاسمتطرقوهكدا،المسيحموطنالى

والتدلشى.بالفشايبالتلبسىوحيناباللبس

هذه(»"الناصريينكلمةانيرونمنالعبرياللسانعلماءومن

"الغصن"ومعناهاNetzerكلمةمنمشتقةتكونانالىأقربع

المنتظر.المسيحبهاوصفطوقد

منغصنوينبمتايسبىجلىعمنقضيب."ويخرج

على(018r)سنةسلزسأسبفهالديالوصفتمايشيالتفصيلاتهلىه-

منم(003سنةا)نحكلهيروكلسكتبهوماهىتتمشىكما،مجرمانهمنيسوع

مؤظفيظرةصتلكوكانت،الطرققطاعمنشممانةعلىزعيماكانيسوعان

.اليهودلوارالىالرومان

ماوهواللهمملكةاقترابوأهلنالاغنياءواندرالفقراءيسوعباركلقد

.المعمدانبوحنابخهبهنادى

-.2(:2ي!متى"السمواتملكوتاقترب"قد

،سقوهـيعنيالمبكروقدومه،لورياشماراهدا"السمواتا"ملكوت!لانوفد

وخيانةبهاائتماراالدعاوةهلىهتصدالرومانيةالصكومة!لانتولهداالقانمالنظام

امرؤيسوعتلاسيلىبين!لانوقدهدا.فيهاالحكمفظامقلبعلىوتحريضالهما

theالفيورسمعانيدعى Zealotوالتقريعاللومتوجيهمنالاناجيلخلتوقد

والفريسيين.الصدوقييىمعيجريمابخلافالفيارىاولئكالى

Naحمعص!nsالناصريين!دلمة"الرسل"أعطلرسالةاستعملتوقد-8

بولس:عنالكهنةيقولاذوذلكالمسيحيينعلىللدلالة

جميعبينلتحةومهعحمفممداا.لرجلهلىاوجدنااذ"فاننا

؟2:ه(..1)أعمال"الناصريينشيمةومقدامالمسكونةفييناللىالبهود
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(11:1شعيا)أ."لهصوأ

هيكلويبنىسيزدهرالذيالغصنذلكبأنالمتنبئونوتنبأ

.يشوعيدعىالرب

علىوضعهاتيجاناواعملوذهبافضةأخذ"ثم

وكلمهالعظيمالكاهنصادقيهويابنيهوشعرأس

الرجلهوذا.قائلاالجنودالربقالهكذا.قائلا

.الربهيكلويبنبىينبتمكانهومناسمهالفصن

ويجلسالجلاليحملوهوالربهمكليبنىفهو

وتكونكرسيهعلىكاهناويكونكرسيهعلىويتسلط

.ا-113(ا:6.)زكرياكليهما"بينهماالسلامممثمورة

العربيةفبىJoshuaاسممقابلالمترجموناستعملوقد

يشوعانبعدفيماوسنرى،يشوعوالصوابيهوشعاسم

واحد.اسمويسوع

فكرةأذهانهمتراودكانتالذيناليهوداولئكفانواذن

يرتقبونالذيالغصنبأنهالناصرييسوعوصفواالمنتظرالمسيح

الناصريبكلمةيعنونيكونواولم،بينهموازدهارهاليهممقدمه

القائل:الإنجيليتوهمحسبماالاسمبهذاقريةالىنسعبته

قيلمايتملكبىناصرةلهايقالمديثةوسكنا"وأتى

.123(:2)هتىيا"ناصرسيدعىانهبالانبياء

احدعلىعلماجعلوهالذيجلجلثهاوجلجثهواسم-4

يكنلماسمهو،فيهصلبيسوعأن.زعمواأورشليممشارف

الذي))جلجال-"ادعنمحرفانهالظنوأغلب-،عهدبهللناس

يعمرهاالتىالانحاءمنالمهاجرونالسمكصادةيؤمهكان

المنسكيةبمسرحيتهمعنهمبمنأىليحتفلواالوثنيو.ناليونانهون

.الموتمنوالقيامةالقتلمشهديفيهايشهدونالتي

تلكفبىالضحيةاسمهو"القيرواني""سمعانيكونوقك-5

احتفظتالقصصىالقالبفىالمسرحيةصبتولما،المسرحية
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الىصليبهيسوععنيحملصاحبهوجعلتالاسمبهذاالقصة

آنفا.ذكرناكماالتنفيذساحة

وتبدي،خرافةحديثايضاهمعشرالاثناوالتلاميذ-6

ا؟والعدد.وجودهمتؤيدشهادةالىملروظاعوزاالاناجيل

صفاتمنصفةفهو،البروجرسمأيالزدياكعلاماتعددهو

ولpostlesالرسلوكلمة.الاسبا!عددكذلكوهو،الشمسإله

تستعملهمعاملاجمشراثنىعلىتدلبهاالعهداوليفيكانت

فئالمنبثيناليهودمنالخراججبايةعلىاليهوديةالسلطات

المسمحيونتبنىوقد،اليهمأوامرهاتبليغوعلىالمجاورةالاقطار

اصن!طفىسوعبأنللزعممبعثاذلكفكانفيهاوتمادواالخطةتلك

الجماضةبينعدتهمشاعتوقدرسلاجعلهمرجلاعشراثنبى

بعدأدرجتا)ت!ابأسمائهماحديطالعهمانقبلالاولىالمسيحبة

لهة3مننفرأسماءيشبهالاسماءهذهوبعض،الاناجيلفىذلك

الرسل.اولئكمناربعةالىمتىاشاروقد.الوثنيين

أخوينأبصر"ا)جأ-لبحرعندماشيايسوعكانإذا"وإ

يلقيانأخاهوأندراوسبطرسلهيقال!الذيسمعان

هلفالهمافقال.صيادينكانافانهماالبحرفيشبكة

الشباكتركاقتفللو.الناسصياديفأجعلكماورائي

خرين7أخوينفرأىهناكمناجتازثم.وتبعاه

زبدىمعالسفينةفبىأخاهويوحنازبدىبنيعقوب

تركافللوقت.فدعاهماشباكهمايصلحانأبيهما

422)متى.وتبعاه"وأباهماالشفينة - iA).

يلقنىوكاناجهلاءاالعواممنوتلاميدهاتجاعهيصطفىيسوعكان-9

للاديانيتحمسونالمصرذلكفيالناسوكان.اليهاجتلابهمفىسهولة

لرجمالبأملاكهميسخونالرجالكانحتىذلكفىاحياناويشتطونالجديدة

تجنيد-فىالسهولةوهده.أحضانهمبينبأنفسهنالنعاءويلقم!االجديدالدين
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يحماث2باستثئاءاليهماشارةكلامهفييردفلمبولسىأما

عنتذكروهى،لاحقزمنفىالمتنالىأضيفتانهانعرف

:يسوع

ذلكوبعد.عشرللاثنيثمإ)09(لصفاظهر."انه

باقاكثرهمأخمئةخمسمنلاكثرواحدةدفعةظهر

ظهرذلكوبعد.رقدواقدبعضهمولكنالانالى

كأف!الكلخر2و.أجمعينللرسلىثم)11(ليعقوب

ول.-15:5كورنثوس)1أنا"لي.ظهرللسق!

فوردتبعدف!االاناجيلالىالتلاميذأسماءأضيفمظوقد

ف!ا:

.4-01:2متى

.-3:1691مرقس

.16-13،:لوقا

بتلكيتصلفيماالاناجيلاصحابيتطابقلم-كالعادة-و

:الاسماء

لوقاأغفلحينعلىتداوسالملقبلباوساسمهتىذكرفقد

.ذكره

لوقا.ذكرهحينعلىيمقوبأخىيهوفيااسممتىوتجياهل

حصفاءأناسعلىالعثودىصموبةالايقايلهايكنلمالمنون!لأسلشربالحمقىممر

وبلوروها.الاوائلالمسيحىاللاهوترجالعرفهماحقيقةوهذه،الحقعنيبحثون

،يخدع!واانيميطيبالناس"اندقولالامثالمجرىجرتحكمةفي

.فليخدعوا"

5!فا-01 ephasيمهوعاليه"فنظربطرسوهو.)شمعون(سمعانهؤ

ا:42(5)يوحنابطرس"3قفسير.الديصفاتدسانتيونابنسمممانانتوتال

.يعقوبلاجيمسايJamesالانبليزيةفيهو-11
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وعندها،ونثنائيلوهوعشرالثانيالتلميذاسميوحناوذكر

لاو!يمحلحلفىبنيعقوباسموضعالتلاميذأسماءمرقسعدد

بفوله:الامراولىذكرهقدوكانحلفىبن

عندجالساحلفيبنلاوير.أىمجتازهو."وفيما

)مرقسوتبمه"فقاماتبعنيلهفقال.الجبايةمكان

2:)14.

.رهوذايدعىمنهماكلرجلينبذكرلوقاوانفرد

ص!.ارالذيالاسخريوطيويهوذايمقوبأخاأ"يهوذا

.أا6:6قاالوايضام(مسلما

فيلمبيدعيانمنالينافأتىجممعاهؤلاءعنيوحناوخالف

ونثنائيل.

كتبالذيوجدنالهوقالنثنائيلوجدا"فيلبس

يوسفابنيسوعوالانبياءالناموسفبىموسىعنه

يمكنالناصرةأمنئيلنثضلهفقال.الناصرهمنالذي

.146(-5؟:ا)يوحنا"صالحشىء-يكونان

بالأصقاعيتصلفيماأما،التلاميذبأسماءيتصلفيماهذا

بأنأوصاهمانهمرقسذكرفقداليهاالمسيحأرسلهمالتي

على،كا.فةللناسالانجيليعلمواوأنأجمعالدالمربوعيجوبوا

الاجنبية.البلادارتمادعنانه.نهاهممتىيقررحين

للسامريينمدينةوالىتمضوالاأممطريقا"الى

.5.(:01)متىتدخلوا"لا

وأتميسوعبهاجاهرهموصاياالرسلأسماءبعدمتبىودكر

بقولهعشرالحاديالاصحاحبدأثمالعاشرالاصحاحبها

اثصرفعشرالإثنىلتلاميذهاهرهيسوعأكمل)ولما)

.ا!:11)متى"هناكمن

الىالجبلمنمهبطهمفيصحبهمالمسيحانفيقررلوقااما

فمهايبرئونفمضواالقرىفبىوبثهم17(:6الوقاالسهل
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بوصاياالمهميدليبدأثم6(:!الوقاووحدانا*زرافاتالمرضى

.المقامهذافىالاولالانجيلفيأوردهاالتيتلكعنتختلف

معالتشولشمنكثيرفبىالرسلأسماءذكرفقدمرقسأما

يسوعوترى،الذكرا،نفبىالانجملينفىعمايختلفحديث

ذكريردانقبلوالارىشادالوعطويبدأالسامرةالىيشخص

.الحياةفبىوطريقتهمعشرللاثني
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16--

الميمععجيةينابيع

!سموعهناظماالمسبييمسييمة-ا

وسيرالشرقيةالشعوببعضتاريخمراجعةمنلنايتضح

بأنه:للزعموجهل!انهبقرونيسوعسبقواهمنقادتها

."الانسانهذامثلهكذاانسانق!يتكلم)النم

.46(:7)يوحنا

لهة3منسبقهمعهود.فيمنغيرشىءيسوعسيرةفبىفلشى

وهرمسومثرا!باخسوحورسىوبوذاكرشناأمفالالوثنيين

.ا)1(فوولاؤتسيوررومثيوس

ساباقةأمثلةمنالقديمةالعباداتمختلففىنجدهماذلكومن-ا

ديونشسس:فان،يسوعاتلمعجزإ

.خمراالماءأحال-أ

الصبادقة.الخمر-كالمسيح-ودعى-ب
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،واحدةلصورةمتعددةنسخيضرنفا3المذكورونهؤلإءولشى

ألوهةفيهاتجسدتمختلفهبشريةأشكالانهم-فلنفل-او

.ا)2(الشمس

حياةالىالصيدعلىالعيشمنارتقائهاعندالشعوبأنذلك

والليلالنهارهنشئةهبىذلأ)1ا)3الشمسعبادةالىنزعتالزراعة

وواهبةوالحصادالبذرهواسمومحددةالاربعةالفصولومصنف!ة

الانسانفىالدفءوباعثةالنباتفىالنموومثرةللارضالخصب

لمحينعلبىاعظمإلهاالشمساتخذتانلبثتوما،والحيوانأ

بعضانثبتوقد.لهاتجسدايكونواانالآخرونالالهةيعد

نادونيحولباثمةولشىالبشرمنأناساكانوايلالفةأولئك

ر!دبحينيسوعفعلكماحماريندودونامعبدالىذهابهفىوامتطى-ج=

أووشليم.قاصدا

الخمسةيسوعأطممكماعجانبيةبطريقةالصحراءفىاشياعهوأطعم-د

بوزيدونومشىوسلوىمنااسرائيلبنىموسىأطعموكماا*ف

.الماءصفحةعلى

المحور")رداء-!ث!بهوهي،بهايكتسيمخيطةيخرنساجةليسوعو!لان

المرأةتنسجهكانثاللىي"شيتون((ادتشبهءكماأوزيريسقصة1فىالخفى

لأبولو.الاسبرطية

بمرورالقائلالبدائىالمفهوميعكسماالجحيمالىالمسيحنزولوفي-2

وأدونشىوصمزوهرقلأوزيريسأساطوفى!دماهالسفلىألعالمفيالشمس

.الاسكندناويوبلدرومنرأوأرفيوسى

أبصارهميفضونالانالىؤالواوماالم!صعيحيينفيععاوسةكانثمومن-3

ولش!ت.الشمس،عبادةيمارسونعندماأسلافهميفعلكانكماالصلاةعند

صامالرسامونبهايجللالتىللقمر(!دالهالةالشمسداوة)وهيالطفاوة

.العبادةهدهعنتخلفأثراالاالقدبسين
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عالىالتبتوأهلكالمفولكثيرةشعوبجرتثمومن،ولأدتها

يولديجعلهذلكانواهمينبهنضحهاوالماءفيالطفلتفطشى

))التعميد"هذاكانوقد.الخطيئةمنفيهايبرأجديدةولإدة

أولئكوىن)6(الوثنيينعباداتمنكثيرفيمعروفامنسكا

بهانالىالارواحتطهيرعلىالجاريالماءقدرةيرجعونالوثنيون

ذلك.تفعلأنديدنهامن

علىيتقاطرون،انجيلهيوحناكتبعندما،الناسوكان

الفنم.لسوقالمجاورةالبركة

وجرلثالبركةفبىاحيانايثزلكانملاكاا"لأن

يامنيبرأكانالماءتحريكبعداولانزلفمن.الماء

.4(:5)يوحنا"اعتراهمرض

نشرالى؟091سنةفبىالمسيحيينالمبشرينبعضعم!دوقد

فهرفىالاستحمامعلييتزإحمونالهندوسمنلجموعصورة

!المبثحرونواستفل-،أرواحهموطهارةأجسادهملشفاءطلباالفنج

لهدايةهسيحيينمبعوثينارسالالىالدعوةفبىالصورةهذه

التعميدمنسكأنبالهمعنغربقدوكأنما،الوثنيينأولئك

بمضفراكانواالرومانانذلكومن،بالدميعمدونكانواماوكثيرا-6

يلىبححملاوكبشاوعجلبدمينضحونهثمحفيرةسالرجليضعونالاحيان

!دلمةنث!أتوقد01لهالخالدةالسعيدةوالحياةالبعثلضمانطلبارأسهعند

blessingالانجلوسكسونيةالكلمةمنالمباركوممناهاالإنج!ليزيةاللغهفى

يتونمانمصرفىالناسعادةجرتوقد.بالدميضرج7-هاومدنا

على!اقيتهويوزعمن!بضمةيطدمعتبتهعلىخرو!بلىبحجددأبيتايبنىمن

ناشيئامنهيصنيولشى.إلصفقراءوعلىتشييدهعملوا.فىيناللىالبنائين

المسلخ.فىملىبوحاخروفاالقصابمنالفرضلهلىايشترى
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الذينالمؤرخونقطعولقد.كلىلكمنهمالباقينكثرةتكون

ولمحقاعاشاشخصانوبوذاكرشنابأنا)5(القول--3فيالهندأموا

معبدالوبيا.وشيدعلىمملكاباخسوكان.الخيالابناءمنيكونا

هرودوتسرأى!ولد.أباههون2يحسبوناللوبيونوكان؟مون

وكشف،قعرونبخمسةيسوعقبلالحجرصاننأوزيريسقبر

النيلوفاءعندلعبادتهيحتفلونالمصريونوكانأبشىقبرمريت

،اليابانأباطرةهميلالهةهؤلاءمن3عرفنامنوآخر.عامكلفي

تجمشدانهمعلىاليهمينظرشعبهمظلفقد،المشرقةالشمسبلاد

العالميهالحربفيالماحقةبالهزيمةاليار،نمنيتحتىللشمش

الثانية.

المسبحهنأطمأدليسيحيةهفيالععك-2

،مستحدثطريفشيءكلمنخلويسوعسيرةانرأين!

يسبقهالمجديدبشيءتأتلمالاخرىهبىديانتهانالانوسنرى

سابقصهأديانلتعاليمتكرارفتعال!مها،الدياناتمنيخرهااليه

.بائدةعقائدهنمخلفاتوشعائرها

اليهوديةمنأقدمهوبل،المسيحيةمنأقدمفالتعميد-01

مياههموالرومانوالاغريقوالمصريينللهتفوسكانوقد.ايضا

المقدسة.

هناسكهافيالماءتستخدمجلهاأوكلهاالقديمةالشموباكانت

يميد-شئتان-اوالاشياءيجفدوهمهمفبىهواذ،الدينية

القوقأزي.بهرومثيوسفهوخرالةحديثانهعلىالاجماعجمادالدياما-4

.جزم:التولنىنلانتطح-5
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بينفرقلاوأنهالهندوسيةفيهوكما-المسيحيةفبىهقرربالماء

الغنج.نهراوالاردننهرفيذلكيكونان

هيئةعلىهاهتهفوقتحوماللهوروحبوذاعمدوقد

حمامة،رأسهاوعلبىيونوالعذراءلإلهة21وصورت،)7(حمامة

اتخذتولطالما.وإ؟يزيسوسيبيلعشتروتصورتوكذلك

الروحوكانت،القدسللروحرمزاالمتمدينةالشموبعندالحمامة

صورةفيالهاديالمح!طفىالنائيةالجزائرفىتمثلالقدس

طائر.

كانوافقد،قبلهنالوثنيونعرفهاا)8(والأفخارستيا-2

إ"هذاصائحينالبرمنالمصنوعالكعكيأكلونالحصادعيدفي

."الالهدمهو"هذاهاتفينالخمرويح!تسون"الإلهلحمهو

للالهرمزا،السنمنلاف3قبل،الصليباتخذوقد-3

ا.لإترسكانوقبلالرومانقبلايطاليايعمروكان.وللقبراينى

لهم.شماراالصليبيتخذونقوم

لحىالفنيراليهودبعضشعارمازمنفىالصليبوكان

بالورقاءللروحيرمزالمعروفةعينيتهمطلعفىسيناابنقولذلكومن-7

الحمامة.اي

وتمنعتدللذاتورقاءالارفعالمحلمناليكهبطت

تناوله.وقت.الرباشالعشاءمبار!دةاوالمقدسالقربانتناولأي-8

المجشمصاتتقيمهاكان!عامة31لةمننشأالربانيالعشاءانويعتقد

ذبحفهـاتشترككلهاا.لقبيلةكانت.السحركأثرأثرفيهملهاوكانالبدائية

سراصطلاحاتاياهتقتضيهمالديالنحوعلىلحمهوأكلالحيوانيطوطمها

علىالمجتمعمنالمي!حورللجانبالغلىاءتوفيرمشكلةالمدنيةحلتوقد.القربان

ا.لمسيحيةالمجامعفانذلكومع.المشتركالعشاءهداشأنبدلكفهان،الاقل

.eucharistiaوالث!صكرالحمدبتقديمتناولهتبدأتزال"ما
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.ا)9(الدين

الىبالصليبيرمزونالهيروغليفيةنقوشهمفبىالمصريونوكان

في،أحياناويرىالم!صريينلهة3ةجمأيدييرىوهو،الحياة

تبسطانإذراعاناوكانمتا.الموتىأفواهفي،الجنائزيةالنقوش

الصليب.هيئةعلىبأوزيريسالخاصةالمناسكف!

الىمشدودونوهميسوعيخرمخلصونلهة3صلبوقد

وقد.وحورلصأوزيريسمنهمنذكر،عليهامعلقوناوشجرة

الب!ثرحباانهالاغريقاليهيمزوالذيوهو،برومثيوسرب!

وأدى.القوقازجبالصخورالىالذرادنممدود،بالنار

القصوموكان،قرونبخمسةيصوععصرقبلمأساتهالممثاون

غلتها.وتفححوالحينطةزراعةتجودحتىيلالهةبأولحكيضحون

ذ!ال!ث!يطانفكر!انهنانذكرانالمفيدمنيكونوقد-؟

الشراميرالفارشبىأهريمانفىبدءذيبادىءوجدتالشخصي!ة

عزازيلولشىهذاالاغريقي!بانطريق)منالبايليالمعيزإلهفياو

قولهم:فبىالملىكورالعبري

ورسماووشليموسدفيالمدينةوس!فىاعبر:الربله،وقال-9

نيالمصنوعةالرجاساتكلعلىويننهدونيئنونيناللىالرجالجباهعلىسمة

تشفقلا.واضربواوراءهالمدينةفيامبرواسسفىلاولئكوقال.وسطها

.للهلاكاقتلواوالنساءوالطفلاء{"Jووالشأبالشيخ.دعضاول!أعينكم

.6(-؟:9)حزقيال"السمةعليهانس!انمنتقربواولأ

فضادىالحي4111ختمممهالشمصمشرقمنطالماآخرملاكا!ووأيت

قائلا".والبحرالارضيضرواانامطواالدينالاربمةالملاكةالىعظيمبصوت

.جباهه!م"علىإلهناعبيدنختمحتىالاشجارولاالبحرولاألارلهىتض!روا

.2(-7:2)رؤيا

"ضالمببمدفيمايرفاصبحالذيهو/"الحىالله"خاتمانالظنوأملب

.،النبوة
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فيها.خفاءلاواضحةالقلكوعلمالمسيحيةبيناصلةافيهانيصر

نشبقدالزمانمنانصرمفيماكاناالفلكوعلمالدينانذلك

.اليومحتىملحوظاذلكمنش!ءيزالولا،ا،خرفبىمنهماكل

تعبدهمطورفبىللبدائمينيلذكانانه).1(هاسيجزالدويرى

وكان،فلكيةبرموزمعتقداتهمعنيعبرواانالسماويةللاجرام

وهو،الموتمنيقرمثمخ!لبإلهالرموزتلكمناصطنعوافيما

قولهفبى!)11(الاسكندريClementاكلمنضوساليهاشارما

قياهتهاثمللشمسالخرافيالموتهوعندهمالاساسوكان

.الموتمن

صورةالسماءفبىيرونانهميتصورونالاولونكانوقدهذا

الهنودأثبتوقد،لهة71هنأبمنمنحدراطفلاتجمللعذراء

فعلوكذلك،تزيداوقرناثلاثينقبلالزدياك0فبىالصورةهذه

.المصريون

الافقفىالزدياكفى"السماوية))العذراءعلامةوتتجلى

نقطةفوقواحدةدرجةالشمسترتفعاذديسمبر؟يومهالشرقي9

بعضتزالوما.جديدةسنةبمولداذانوذلك،الاعتدال

الابن(الإله)وهيالشمسترسمالحديثةالجغرافمةالمصورات

منالافقدائرةفوقبزغتوقدديسمبر5؟فبىولدتانهاعلى

نجمأمامهايتلا،البنحرمنأي.)12(مريمهن%أرجةالشرقجهة

با!ية:يوحبى

01-Gerald Masseyالاسطوريوالمسيحالتاريخى"يسوع!لتابهفي"

.3691ستلندنفيطبعوقد

م022سنةوماتنم016سنةنحوالاسكندريةاواثينافيولد-11

.الميلاديالثالثالقرنالمسيحيفعىحياضعنذادوايناللىكبارمنويمد

,Mareا!ة*منهاالمشتقةواللفاتاللاتينيةثيالبحريسمى-12 . Ma

Maryجراوهلم3.!عكلالالمانيه"ؤك!وي!ص.
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للربقرعةقرعتينالتيسينعلىهرون"ويلقبى

.18(!لااالاويونلعزازيل"وقرعة

ومن،المصزإلهابانعنمنحولةصورةالاهداعزازيللشى

وذنب.وحافرينبقرنينمزوداالشيطانكانثنم

القرنفبىيعبدونهمالكاثوليكبدأوقد،المسي!صةملائكةأما

أما،صفارألهةالوثنيينعندكانواالذينفهم،السادس

فىوالفرسالبابليينمنبعضهماليهود!استعارفقدالملائكةلؤساء

.وبعدهالسبيأثناء

المسي!حيةق!ر-3

نابمد،الموضوعمحدودةالفكرةيمبميرةالمسيحمةنشأت

ظهرياموسىشريعةفنبذوا،وتفقمتضخمأنلهاشاؤاأتباعها

الاغريقالىالمجددةديانتهموزفواالعبريينمناسكوأبطلوا

والفلسفهالمصريةالإساطيرمناليهايضيفونوأقبلواوالرومان

الشعبيةوالاقاصيصرالإسيةوالمقيدةألاغريقية

مللمنف!هاودسوااليهصارتماالىصينرهاماالعثرقية

الاحلامصفارعندأسوغيجعلهاماومناسكهمالمجاورةالشعوب

مسامغفلين.الاصليةخصأئصعهاأفقدوهاقدبلىلككانواوان

قالانهمنيسوععنحكوه

نفسه"وحمنرالعالمربحلوالانسانينتفع"هاذا

.(16:26)متى

بينينسابصفيراجدولاالنهر7يبدأكماالمسيديةبدأتلقد

فتختل!هختلفةنهيراتبهتتصلثمسلسالامترقرقاالجبال

الاهواج؟ملتطمعملاقاالاهرخر3النهرويبرزامواهها

المممعييحيةاليواثرها!كعلم-؟

فنجنولهذا،الوثنيةمنيسوعسيرةالانجيليونانتخلوقد
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.له"لنسجدوأتيناالمشرقنننجمهرأيناإ"فاننا

.2.(:؟)هتى

بلادمنالشمسآلهةجميعميلاديومهوديسمبر5؟ويوم

زمهريريجمدهالذيالشمالومنشرقاالهندحتىغرباالغال

اختياروقعوقد.الشمسأوابىيذيبهالذيالجنوبالىالثلج

هذاعلىالرابعالقرنمنالثانيالنصففياللاتينيةالكنسحة

وكان.)13(المسيحيسوعلمولدعيدال!كونالقديمالوثنيالميد

احدهمايومينيسوعلميلادعينواقدذلكقبلالمسمحيونالابإء

وهذان،الرئيعيالاعتدالفيوا،خرالشتويالاعتدالفي

علىمؤسسانتاريخمبنكلاهمايكوناانتىيفلااللذاناليومان

ايزيسأنبلوتاركأخبرفقد،مصرفىلحورسالمزدوجالمملاد

العيصدوأنا.لشتويالاعتدالزهنحوالىالطفلحورسولدت

الاعتدالاناتخذولهذا،الربيعيالاعتداليليحورسلميلادالثاني

فبىيحدثل!ماوهو،ليسوعميلاديومبىوالربيعىالشتوي

الشمسبإلهيتصلالذيالثنائيالشكلهووانماالبشرتاريخ

مصر.فى

بمكانيتعلقفيما،.أمايسوعولادةبزمنيتعلقفيماهذا

فنلاح!:الولإدةتلك

موطنهما.عنأبويهغيبةفيتمتولادتهأن-اول!

مديضهمنالجليلمنايضايوسف))فصمد

معليكتف...داودمدينةالىاليهوديةالى.الناصرة

هنالكهماوبينما.حبلىوهبىالمخطوبةامرأتهمريم

.(6-2:4الوقالتلد"ايامهاتمت

غيرهملهواتخد.ابريل25بيومالميددهداالبازيديديونواحتف!-13

يناير.7يومانهعلىالشرقيةالكنائسوأكثر.مايبى25يوم

13-M



.هثبلوللىلك،حورسمولدقبيلحدثتلرحلةانعكاسودلك

!Maya))الهنديق(وماياوأبولولاتونامنكلبمولديتصل

.وبوذا

للماشية(حظيرة)ا.واصطبلفبىكانتالولادةتلكان-ثانيا

الاسطووةفمهذاعتالذيالعصرذلكفييعتقدونكانوا-انهماذ

همئةفيالشمسىالاعتدالفيتتسللالشمسانالشمسية

.الثور

فاكتسب،كهففراولدمثراانالمثريةالاسطورةوتزعم

،)14(الولادةتلكمحلبوصفهيعرفونهمنعندقدسيةالكهف

أناجيلفيواضحهوكمايسوعلميلادمكاناالكهفواستمر

الطفولة.

"،بكهفلاذثماصطجلفيالمسيح))ولدالشهمدجوستينقال

ميلادفيهأعيدالذياليومفيولدالمسيحبأنشهدقدبذلكفهو

إوجيا.اصطبلفيال!ث!مس

كاهنهمهرفعالكهففيالطفللمولديحتفلونالمفاربةوكان

فىيبدأانالنوروأوشكالعذراءولدتقد:صائحاعصرتة

جديد.هنالازدياد

الشمسصوروافقدولهلىا،الكهوففىتمارسمثراعيادةوكانت-14

.والاستجمامللراحةليلاالكهفالىتعود

يسمىوكانSundayالشمسبيومكبدأمندهمالاسبوعاياموكا.نت.

جتفلونوكانوا.مثراالقابمنلقبمآد.8الربفان،الربيومكدلك

عيدوهوالشتوي0الاعتدالفياحدهمايقعالشأنعظيميعيدينفىمثرالعبادة

الاعتدالفىا؟خرويقعالمسيحيسرعلميلادعيدااصبحالديالشمسميلاد

والهللانباتإلههومثراانذلكمنويتضح.الفصحعيدوهوالربيس

للشمس.
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حمل،منكبيهعلى."الصالحا"الراعبىهشةفىيسوعويرسم

وهي،كبشايحملىهرمزلصورةانعكاسالا.الصورةهذهوما

الاساطير.عنالوثنيةالتعبيرلطرقنموذج

يمثلونهلأورفيوس!البدائيةعبادتهمفبىاليونانيونكانولد

المسيحيونفاستعارا)ناس"و"صياد"الصالح))الراعيانهعلى

اللهعلى))إلكلمة"لفظةاطلاقاستعارواكمااللقبينهذينالاوائل

.ومثراوهرمزثثعاكأتطلق.7hothقبلىوكانت

الالقابمنقليلغرالوثنيةمنالمسيحيةاقتبستوقد

ذلك:فمن،والتعاليموالاحداث

.))المسيح"-ا

بالدهنالممسوحأيالمسمحتعنيالتبىالاغريقيةالكلمةان

كلمةهتالكانبمد،Christosهبىبا)زيتالمضمخاوالمقدس

اسمانهاعلىالجديدالعهدفيمرةغيروردتلهامشابهةاخرى

صالحاوطيبوهعناهاChrestosهيالحسنىاللهأسماءمن

.رووفاومنعماو

ال!قماوالاشرارع"الشاكرينغيزعلىمنعم"فانه

6:)35.

.16(91)متىالضالح"المعلمايها"وقال

طرس)1"صالحالرب0أنذقتمقدكنتم"فان

2:)3.

وهرمزوإيزيسأوزيريسىعلىتطلقكهذهألقاباعهدناوةد

الساموثراقية.الفواهضلهة3من.اليهمومن

.."المخئص"-2

أوزيريسىعلىالمصريونأطلقهكثيرةأديانفىاللقبهلىاشاع

وأرتميسوهلموسزيوسعلىواليونانيونيهوهعلىوالاسرائيليون

وهرقل.وديونيسس

&Alpha)والياءالالف-3 Omega)..

يفول.والنهايةالبداية.والياءالالفهو))انا
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)رؤياشىء"كلعكلىالقادريأتيواللىيالكائنالرب

.8!:ا

البدايةوالهإءالإلفهوأنا.تمقدلبىقالا"ثم

الحياةماءي!نبوعمنالمطشانأعطىانا..والنهاية

.6(:12يا)رؤمجانا"

وا!خر"الاول.والنهايةالبداية.والياءالألف))أنا

.13(:2؟)رؤيا

الموتىكتابننيرىكماالقدمفيموغلوثنيمصطلحوهو

.y(4)أفلاطونشريعةوفبى.المصري

والاخر.الاولالله

بأنه:زيوسووصف

.سيكونزيوس.يكونزيوس.كانزيوس

.الاطفالمذبحة-؟

لحىالمبنيةالاساطرهنالمسمحيوناستعارهاايضاوهذه

بأمرأجريتالتبىالمذبحةتلكفلست،البدائيةالفلكيةالعلوم

فعندما،الشمسإلهالطفلقتللمحاولةانعكاساالاهيرودس

فواالفجر!ضوءيأخذالليل3%ريلافولعلىالنجومتوشك

منهاينجوملىبحةثموكأنهالمشهدويبدولونهافيشحبالانتشار

رومولومنلكلالزعمهذاتكرروقد.الولادةالحديثالشمسإله

الخ.الخوموسىوألشىإ)15(وهرقل

اثريلتهمهالشمسإلهللطفلصورةيوجنارؤ؟فىونرى

و!لدلك.الحلد""بطلهوهيرودسلاسمالحرفىالمعنىانويقال-15

يتوهفونكانواوقد.انسانإهابفى،متجسدةالشمسفهو،هرقل"اشمهيصنى

وبدللظأسدمسلاختكتسىيولهوشهرفىالبروجمنطقةتدخلحينالضمسان

الجديد.الب!لدذاتالبطلفتكونالجلدبطولةلهاتصبح
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.الظلامتنينولادته

وملائكتهميخائيل.السماءفيحرب؟"وحدثت

يقوواولم.وملائكتهالتثينوحاربالتنينحاربوا

التنينفطرح.السماءفىذلكبعدمكانهميوجدفلم

الذيوالشيطانإبلشىاالمدعوالقديمةالحية،العظيم

مصهوطرحتالارضالىطرحكلهالعالميضل

.b(-127يوحنارؤيا)"ملائكته

ين.حمارامتطاء-5

معاحمارينممتطيا-يسوعوسفر

ثيابهماعليهماووضعاوالجحشبلاتان"وأتيا

:7(.ا؟عليهما")متىفجلس

برجفىالصبفىالادتدالتدالشمسلمرورتمثيلاالالشى

اليهيرهزوالإغريقالبابليمنمنكلكانماوهوالسرطان

بحمارين.

كانيسوعصلبانعلىالاولالثلاثةالاثاجيلأجمعت-6

صهجفةفبىيوحنالانجبيقولحينعلى)أبريلأنيممصن15في

نامنسالاختلافهذانشأوقد.منه14فىكانانهالتأكهد

الفصح،عيدفىالقمرباكتمالزمانهاحددقدالصلبحادثة

علىيوما28ينتظمالذيالقمريالشهرمن14يومذلكويقع

يوما،0.3ينتظمالذيالشمسيالشهرمن15يوميقعهوحين

لاتاريخى.فلكىحادثالصلبانيؤيدوهذ!

وكتابالمقدسالمسيحيينكتابمنكلويشتمل-7

."رامة"كلمةعلىالمقدسال!مندوس

.i!5:34صموئيل)1"الرامةالىصموئيل))وذهب

سمعصوتالظئلالنبيبيارمماقيلماتم"حينئلى

تبكيراحيل.كثروعويلوبكاءنوح.ارامةافي

ليسوالانهمتتمزىانتريدولااولاد!،على
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(71!:2)متى(61)"يندجوبمو

:المعلومومن

لكدءوالفشيقيةالهنديةالترجمةهى"رامة"لفظةان-أ

.البروجمنطقةومعناها"زدياك"

يوسفهما،اولادهاهناثنينتبكبىكانتراحيلأن-ب

.هعلومهوكماوبنياممن

.24(35)تكوين."وبنيامينيوسفراحيل"وابنا

يأبالزدياكالخامسةالعلامةفىالذيهو)؟((الرقموهذا

يصورونوالفينيقيونالاشوريونكانوقد.مايوشهرعلامةانه

دورتهافيالشمستمرعندمادموعهاتمسحوهىالزهرة

مصيرهايكونانخيفة"الجوزاء"الفلكيهن.بالتوأمينالسنوية

.الهلاك

فينسترسللمالقبيلهذامناخرىأ.مثلةوهناك-8

نانرىومنها،معقدةفلكيةمعلوماتمنعليهتنطويالمسردها

انماالمقدسةالمسيحيةالكتبلرويهاالتىالعجهجةالوقائعجلى

فلكية.أحدافالىبهايرمز

أخرويةمقالمسببيعية-ة

فصد،المسيحيةتكوينفبىنصيبايضامثرالعبادةوكان

بضمةوظنت.مق07سنةروماالىلهاطريقاالعبادةتلكشقت

ربوعفبىتمارسبىالتىالعباداتبمنبارزةبمكانةمحتفظةقردرن

بصيضةالاصلفىوردتوإنالايةهلىهانالىالمترجمينتبهلم:16

لاصيفةوهراالمثنىصيفةفيالعربيةالىثقلهايقتضيالحياقفانالجمع

عنها.المنقولاللفاتفيلهاوجود
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وهمUانيالروالجيشبينجنودتفشتقدو،الروهانيةالإهبراطورية

فبىوكانت)17(عهد.موسىفىالشرقفيأعمالهميمارسون

تظهزاناوشكتلقدبل،للمسمحيةخطيرامنافساماوقت

بالهزيمةباءانهلول!)18(المرقديوليانوساحتضنهاوقد،علمها

بينهم،المثبرويةنشأتالذين.الفرسبأيديم363سنةالموتولقى

ضلىخلفهتطيروقد.قسطنطينسلالةمنحكممنخر2فكان

الرعية،وتبعته،دينا.المسيحيةواختارالخاتمةهذهمنالملك

ملوكهم.دينعلىيومئذفالنالص

ذلكمن،المثرويةفىمابعضالمسيحيةاقتيستولد

وأحذيتهمالاسأقفةوتيجانالجحيمومفتاحالنعيمدارمفتاح

.مثراكهنةرئشىبهيلقبوكان"بابا".ولقبالحمراء

،بطرسوالقديسهثرابينشبهاهناكانبعضهمويلاح!

مافوقوالخروجللدخولىمفتاحينيح!ملكانمثراانذلكومن

فالمسمحيةواذن،السماءهبةأيالرقيعاوالجلديسمونه

النعيملداربيديهبطرسيخملهمااللذينبالمفتاحينلهمدينة

الجحيم.ودار

.إلها)بوضفهمثراالىيرمزونكانواانهمذلكيؤيدومما*

الديك*وصياحبطرسقصةتذكرنافاذا،بالديك(للشمس

الذيالقولبطرسفتذكر.ثانيةالديك"وصاح

تنكرنيهرتينالديكي!صمحانقبلانك.يسوعلهقاله

.؟7(:014)مرقس"مراتثلاث

منهاوجبى.مق63سنةيهوذامملكةبومبيالرومانيالقانددوخ-17

..مق8،سنةوتوف!ا.الخراج

الىعادثمتنصرامبراطووابهنوديالكببرقسطنطينأختابن-18

.الجديدةالافلاطونيةملىهبعلىفلسفيةءؤلفاتله.الاوثانعبادة

-ا37



ضةالمدفيالديكةاقتناءلان،الارتيابعلىتبعثقصةوهق

هوإنبطرسانلناتجلىذلك-تذكرنااذامحظورا.كانالمقدسة

منكثراانالحقوفى.لمثراصورةالا-الناحيةهذهمن-

أونوؤريسفا)قديسالقدامىللالهةصورهمالمسيحيةمديسبى

.جراوهلمأوزوريسىهو

ابييديةهنالمنمميميحية-6

صناعمنهااستقىالتبىالينابيعمنينبوعايضاواليهودية

ذلكفمعنى)91(الوثنيةذروةهىاليهوديةانوبما.المسيحمة

افسيحية.الديانةفىالوثنية0مقدارازدياد

وإنكارالزهدعلىالحثمنالاناجيلفيعليهنقعماوان

ذلكالىوماالناشومحبةبالعدووالرفقالعروإيثارالنفس

المسيحفقول،اليهوديةمنمستعارالاخلاقهكارممن

وأناالاحمالوالثقيليالمتعبينجميعياالبى))تعالوا

ودخ!لا.لإلىمئىوتعلمواعليكمئيريااحملو!.أريحكم

نريلأنلنقوسكمراحةفتجدوا.القلبومتواضع

..3(-011:28)هتى"خفيفوحمليهين

سابق:بقوليذكزنا

ليسوالديالمياهالىهلمواجميعاالعطاشى"ايها

فضةبلااشترواهلموااشترواهوكلواتعالوافضةله

وتعبكمخبزلفيرفضةولبنا.تزنونخمراثمنوبلا

الطببوكلوااستماعاليعاستمعوا.شبعلغر

الى.وهلمواذ.انكم2أميلوا.أنفسكمبالدسمولتتللىذ

الوثنية"رواسبعنوانهبمدفطبعهلملناكتابفىذلكفصلناوقد-91

.اليهود-"ديانةفى
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مراحمياأبدياعهدالكمواقطعأنجفسكمفتحيااسمعوا

.3(-ا:55)أشصا"الصادقةداود

:للربالصلاةوصيفة

ليأتاسمكليتقدس.السمواتفيالذي))أبانا

علىكذلكالسماءفيكما!شيئتلألتكن.ملكوتك

ذنوبضالناواغفر.المونم-اعطناكفافناخبزنا.الار.ض

فبىتدخلناولا8الينانلمذنبينايضانحننففركما

والقوةالملكلكلان.الشريرمننجنالكن.تجربة

.13(-6:9)متىهين"7.الابدالىوالمجد

منها:شتىيهوديةأقوالمنهقتبسة

والبهاءوالجلألوالجبروتالعظمةربيا"لك

يالك".والارضالسموالتفبىماكللكلان.والمجد

أخبار1)اعلجمع"علىرأسا.ارتفعتوقدالملكرب

92:)11.

تفتفرحتىبكالحقهالذىالاذىلجارك"اغفر

.4؟1(-3؟:3؟)الحكمة"تصليعندماخطاياك

يعطشاالذيالخبزاجلوممنكلالله"تبارك

.ا)02()التلمود("اياه

الىوهووام07سنة-أورشليمتدميربعداليهودشملتبددعئدما-02

علاليهوديةالشريمةيكملواانانفسهمعلىالحاخاموناخلىوالهوانالمدلةدرك

وأنجزواالشفويةالتعاليمايالمضناتدوينالىفعمدوا،القومشعثيلمانذلك

الجديمدالعهدفيهانماالتيالفترةوهى،مأو.092سنتىبينفيماذلك

التعاليممناخرى7مجموعةمو..ه022سنتيبينفيماوضعواثم،واكتمل

المجموعتينهاتينومن،التكملةأيالجمرباسمعرفتالمشنافيهايكملون

التعليم.ايالتلموداسمعليهيظلقمايتكون

913



حكيمةأقوالمن)22(شلىراتوهبىا)21(الجبلعلىوالخطبة

اقدمكلهـ!،والمواع!الخطبخصائصمنخاليةوهيمترابطةيخر

O()2وا!لأبوكريفاالقديمالعهدمنمنهاالكثيراقتبسوقدالمسيحمن

.إ)24(.الرسلوتعاليم

لذلك:مثلاواليكم

البسطاءحاف!والرب."بالروحللمساكمنطوبى)«ا

مزمور)"فخلصنيتذللت."السمواتمعوتلهملان

.6!:30116(:5إ)متى

الربجبالالىيصعد"هنلإنهمالقلبللاتقياءطوبى"

قدلقف!ومولتمياليدفياولثاهر.8(:5)متى"اللهيعاينون

الىنفسهيحمللمالذى

.كلىبا((حلفولاالباطل

)مزمور

إخر!إأخاهمنيورث1\)كلأخيهعلىيفضبمن"وكل

فييشاركلنالناسبين.الحكممستوجبيكونباطلا

.)التلمود(((المقبلةالحياةيكلونرقا.،خيهقالومن

قالومن.المجمعمستوجب

نارهستوجبيكونأحمقيا

.22!:25)متى"جهنم

قوله:فطجعلهامتىكما21

.1(:5)متى؟الحبلالىءصعدالجموعرأى"ولما

لوفا:جعلهاكماالسهلأونى

.17(:6!لوقاسهلكاموضعفىووقفمعهم"ونرل

1TV-الحجاهـةاذابةبدونفمدنهمنتلقلىهباللىمنقطع:الشدر.

23-Apochryphaالبرولستانتويطلق.مخفاةاشياءمعناهايونانيةكلمة

بها.الموثوقغيربالاسفاروتسمىفدسيتهاينكرونالتىالاسفارعلىالكلمةهلىه

.مو.اق.م013.سنتيبيناؤلفاهلىاكتب-24
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حدكعلىلطمكهن"بل

ايضا"ا،خرلهفحولالايمن

.93(:ه)متى

تكرزوالاتصلون"وعئدما

متى)"كالامم.،باطلاالكلام

6:)7.

يحمقأنللرجل"جيد

يع!ال...صباهفيالنير

((عارايشبع.لضاربهخده

7؟-.3!أ.:3إرميا)هراثي

امرؤاليكأهوى1أ"اذ

فأدرالايمنخدكعلىبلطمة

ثاهلا((فتكونايضأيلاخرله

عث!الاثنيالرسل)تعالمم

..(الاولالفصل

هسندائماالمرءا))فليظل

5"اللهوجهأمامكلامه

.)التلمود(

الاوائلالمسيحيوننشأفقد،كدلكالامريكونانغروولا

لاموسى)25(ناموسيكملواانبفيتهماليهودمنشيعةانهمعلى

وقبل.للناموستكملةبوصفهاالمسمحيةوبدأت،ينقضوهأن

اللهأنزلهكتاباولانهقائلين1)26("القديم"العهدالمسمحيون

ولا.لدنهمنتنزيلخر-.2هوالجديد""العهدوانالبشرعلى

منفرقةسوى!ليسوافانهمالمذهبهذايذهبواانفيعجب

اشتجرقدالنزاعكانواذا.اليهودسائرمعيهوهتعبداليهود

رأسنالىتعزىبانالقمينةالصفاتاختيازفبىالفريقينبين

The*الانجليزيةفيوهيالناموسكلمةاليهوديطلق-25 La

(To)ول!التسوراةبنألاولى(Pentateuch)الخم!ةالاسفارعلى

(Pente)اليونانيةمنمأخوذة(Pen؟6!أeuch!وكلمة.شريمةاوقائون

.كتاب(Teuchosو)خمسة

الجديدوالعهدلشالضاريخسجلالقديمالحهدانكلىلكويقال-26

.عقيدةلتاريخسجل

ifا



هنكلاتتبعالتيالشميعمختلفبينكذلكاشمتجرفقدلهة71

المبتين.

يهوديا.نفسه-يسوعكانولقد

يتكلمونالضرساذءرأواالجموعتعجب"حتى

.يبصرونوالعمىيمضونوالعرجيصحونوالشل

.131(:15)متىاسبرائيل"أبهومجدوا

.اليهودعلىدعوتهيقصربرهةلبثانهبل

بيتخبرافبالىالاأرسللم.وقال"فأجاب

--.24(:15)متى"ألضالةاصائيل

وبدون،آدمخطيئةمنالمهودقصهماهوالمسيحيةومحور

والصلبالتجسدويصبحمعنىكلالمسيحثفارةتفقدالقصةهذه

.وراءهطائللاعبثاالموتمنوالقيامة

ظهميراالبهودخرافاتمنالمسيحبىالكهنوترج!الويتخذ

فيالتمحلعلىا-يحاسميرةسردفىويصشمدون،لخرافاتهم

اسنرائيل.بميأئبياءمنسلفمنأحاديثتأويل

تصدقونئن.لكئتمموسىتصدقونكنتم)و)الانكم

.46!5)يوحناعنى"كتبهولانه

بهاامهدايرجعالبردياوراقمنورقةعلىالمنقبونعثروقد

يلاث!ة؟السحريةالصيفةلتضمن..مقالثاكاوالثانىالقرنالى

.يسوعالعبرانيينبإلهعليكأقسمت

يشوعاسموان،نفسهيهوهالاهوانيسوعانمنهيفهمهما

هخلض.())يهوهمعناه،اليونانيةفييسوعوهو،العبريةفى

نفسه.!وههويشوعانالىيشيرايخساوذلك

لا!!عمييةهقالمسيحية.-6

كانمتبىولاالإسممن1رملة-نبتتكمفتمامانعرفلسنا

اt؟

http://al-maktabeh.com



يونانعهدفبىيعيشونكانواالاسييناننعرفولكنا،منبتها

اليهودفرقبينكانتفرقتهموأن،.مق015سنةمكابيوس

اليهودبينوكانوا،والصدوقيينالفريسيينجوارالىثلاثثالثة

هنكلنهدوفيماونرى.الافييقبينبالفيثاغورييناشبه

بينالوثيقالتشابهذلكا)92(وبليفجمماا)28(ؤيوسفسا)27(فيلون

فمن،المسيحيةوالعقيدةبالاسكندريةالموطنينا.لإسيينعقيدة

انه:!ذلك

عنيبحثواانواجباتهماولانيمتقدونا.لإسيونكان-ا

فيقاكالمسيحانالاولالانجيلنقلوقد.وبرهاللهمملكة

الجبل:علىخطبته

كلهماوهذهوبرهاللههلكوتأ.ولااطلبوا"لكن

.31(:!2ولوقا6:33)متىلكم."تزاد

بينوماتق.م02سضةحوالىبالاسكندويةولدالاسييناليهودمن-27

الفلسفيةبالتعابيرمستعيناالدين!،ممتقدهعنيفصحانحاولم06و54سضة

الشرقيةالكنيسةاباءفيجديتأثيرله.الرمزيالمنحىينحركان.اليونانية

.العربفلاسفةوفي

م37سنةأورثحليمفهـ-اولد،اليهوديةاهلمنيوسفسفلافيوس-28

((اليهوديةوب&،))حكتابةفيعنهموكتباالاسيينالإخوانفيعضوايومذاتوكان

بدءمن-المالمتاهـيخيقصوهو"اليهوديةلعاديات1"كتاب!دلىلكثاره2ومن

.م001سنةحتىيوسفسعاشوقد.م96سنة.حتىالخليقة

ومنم2؟سنةكوسفيبلينيوسىالرومانيالطبيمىالعالملدو-92

عد!كللعناجزءا37في!عمعارفدائرةوهوالطبيصيالتاريخكتاباثاره

العصر.ذلكفيالاقدمونيعتقدهاكانالشالمعارف

قصدق.م97سنةفيزوفبركانثارفلمافسينافيللاس!بولقائداكان

الكبريتى.بالفازمختيفافماتالانقاذأعمالفىللاسهاموهركيولنمبومبيالى

3؟ا



واتجهواالارضعلىشيئالكمتكنزوال!:يتنادونوكانوا-2

.العسماءصوب3بتفكيركم

يفسدحيثالارضعلىكنوزالكمتكنزوا)الا

بلويحرقونالسارقونينقبوحيثوالصدأإلسوس

السموسيفسدل!حيثالسماءفبىكنوزالكماكنزوا

.أ(يصرقونولاسارقونينقبلاوحشهصدأولا

.012(-6:91)متى

ينفقبلوالشراءبالبيعبينهمفيمايتعاملونلاوكانوا-3

حاجته.هنهمكليستوفيوبذلكجميعايحرزونممامنهمكل

يصفدعوتهمنشرفيالرسلنجاحتبيانفيلوقاوقال

عليه.وسارواالجددالمؤمنونارتفأهالذيالنظام

كلعندهموكانمعاكانواأمنواالذين"وجميع

يبيمونهاكانواوالمقتنياتوالاملاك.مشتركاشيء

"احتياجواحدلكليكونكماالجميحيعنويقسمونها

.45(-44:؟)أعمال

با!جميعاالثمنليتورعونيملكهمايبيعمئهمكلوكان-4

فنئهومنبيفهمولشىغدواوهكلىا،حاجتهوفقكليأخذ

.شبىءالىحاجة

ىنواالذينكللانمحتاجااحدفمهميكنلم"اذ

بأثمانويأتونيبيعونهاكانوابموتاوحقولاصحاب

علىيوزعفكانالرسلىأرجلعندويضعونهاالمبيعات

.-؟3-4:135)أعمال"احتياجلهيكونكماواحدكل

ونأواالحياةبمشاغلالاهتمامعنبتاتاانصرفواوقد-5

والصحاريبالحدائقا)03(يعوجونوجععلواالمجتمعاتعنبأنفسهم

به.أقام:بالمكانعاج-03
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ذلك.الىوما

"الارضوشقوقومفايروجبالبراريفبى"تائهين

.38(:11العبرانيين)الى

فيوأرضهمومثازلهمإخوتهمواوأمهاتهمباءهم3وهجروا-6

الملة.سبيل

وامرأتهوأمهأباهيبفضول!الييأتيواحدكل"وأن

لبىيكونانيقدرفلانفسهحتىواخوتهلادهوأو

.6؟(:ا!اقاالوتلميدا"

.بالزهاداجمانايسمونالعالمWعنلانصرافهموكانوا-7

)يوحنا"الدالمهنلستانيكماالعالمجمن"ليسوا

-17:)16.

اخيذفبىوغلوهمنظمهملصرامةتلائمهمتسميةوهيت8

انفسهم.بخصاءبعضهمقاملقدحتىبالشدةانفسهم

مثوتحتىانفسهمخصواخصياني"ويوجد

.12(:91)متى"السموات

والحلى.المزركشةالثيابعنيمفونوبهانوا-9

الشعرضفرمنالخارجيةالزينةزينتكنتكن"ولا

.13(:3بطرس)1ا"الثيابولبسباللىهبوالتحلي

هعلم.يابقولهماحداينادونلاوكانوا-01

معلمكملان(Rabbi)سيديتدعوافلاانتم"وأما

(Master)؟(3؟)متى"المسيحواحد.

الحلف.يجتنبونوكانوا-11

.5:؟3!)متى"البتةتحلفوالالكمفأقولانا"وأمما

ذبحممالح!مايقربونولا.دمفيهالطعاميعافونوكانوا-؟ا

النصب.على

السدموعن!)31(للاصنامذبحعماثمتنعوا)"أن

الله=ليربهاهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةعليكممحر"انما-31

145



.؟2(:15)أعفال"والزنىوالمخنوق

لحممنا)32(سفرةالطريقفبىهعهميحملونلاوكانوا-13

غناءلامماذلكيخرشيئاولاتجوالهمفبىبهايتزودونوشر.اب

ومرتحله.حلهفيعنهللمرء

عصا.يضرللطريقشيئايحملوالاان."وأوصاهم

6:؟(.)هرقس"المنطقةفينحاساولاخبزاولامزودالا

رموزانهاعلىالمقدسةالكتبألفا!يفسرونوكانوا-14

.واشتعارات

بولسى:.قال

ء.4؟!:؟غلاطمة)الىرهز."ذلك"وكل

.173()البقر."رحيمففوراللهانعليهاثمفلاعادولاباغفراضطرفمن-

فمنبهاللهلفيراهلوماالضضزيرولحموالدمالميتةعليكممحر"انما

.115(!النحلكارحيمففوراللهفانعادولاباغغيراضطر

بحهاللهلفيراهلوماالضنزيرولحموا.لدمالميتةعليكم؟"حرمت

.3()ابائدة."..وا.يصنتة

واميتةيكونانالايطممهطماعمعلىمحرمااليفا،اوحيساجذلاقل))0.01

اضطرفمنبهالفهلفيراهلفسقااورجسفانهضنزيرلحماويضفوحا-دما

.145()الانمام؟رحيمفغورربكفانعادولابأغفير

اصميدكرلمذبيحةبلىلكوالمرادخنزير""لحمعلىمعطوفةلافسقا"كلمة

الطوافيت.احداوالاصناماحداسممنهبدلاذكربلعليهاالله

والمنضنقةبهاللهلفيراهلوماالضنزيرولحموالدبمالميتةمحليكم."حرمت

"...النصبذبحعلىذكيتموماماالاأكلالسبغو.ماوالنطعحةوالمترديهوالموقوذة

.3()المائدة

.ا!اممنهليهاوماالمائدة-وللمسافريصنعطعام:السفرة0ت22
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عنيهزفونالجسديةالملذاتننزاهدينوكانوا-15

المقدسة.للحياةمفسدةفيهويرونالزواجويأبونالتناسل

.الربيرضيكيفللربمافبىيهتمالمتزوج"غير

اهرأته"يرضبىكيفللعالممافبىفيهتمالمتزوجوأما

.33!-؟7:3كورنثوس)1

مقالمرءيستحيبانقميناسجظالجسدويعدون-16

.بالقوتتزويده

)فعلبى1)33(تواضعنا"جسدشكلسيفير"اللىي

.ا؟(:3

يتناولونلاكانوالقدحتىالصياممنيكثرونوكانوا-71

يزيد.اوايامثلاثةكلواحدةوجبةالاالطعام

جوعفبىكثرةمرارااسهارفي.وكدتعت!"في

كورئثوسبى)2كثبرة-"هرارا...بنفيك!9خمغوثلىم-وعطش

هـ-01-"ء،*--ة7؟(:11

.أوامز"امتثال.الىيدعونوكانوا-18

.واخضعوا"ا)34(مرشدجمم"أطيعوا

.الانكارأشدالحربينكرونوكانوا-91

خداهىلكانالمالمهذامنمملكتيكانحا"لو

.36(:18)يوحنا((يجاهدون

بأحداثوالتكهنالرؤيابتعيرحلىقعلىوكانوا-02

المستقبل.

ويحلمرؤىشبابكمويرىوبناتكمبنوكم.))فشنبأ

.17(:؟)أعمالىأحلاما"شيوخكم

.الدنيءالرذلجسدناسيفيرالدي:وصوابهاسقيمةالترجمة-33

.(منكمالامرأوليو)1حكامكمأطايعوا:وصوابهاسقيمةالترجمة-34

i ty



.والإمثالوالرهوزبالمجازاتيعظونوكانوا-ا؟

.134(:132)فتى"يكلمهميكنلممثل))وبدون

اجتماعاتهم.فبىالمزاصروينشد!ن-؟؟

وتسابيحبمزاهربعضابعضكموهنلىرون"معلمون

كاللربقلوبكمفبىهترنمينبنممةروحيةوأغانى

P6كولوس : y.الا

.الطعامتناولعندالخبزتكسرسننهممنوكان-23

.91(؟؟الوقاوكسر"وشكرخبزا"وأخذ

المولىانهعتقدين،القرابمنإزلافعنيزورونوكانوا-؟؟

..حسبنبقبولالتقيةالورعةالروحيتقبل

قربانبعديكونلالهدهمففرةتكونحيث"وانما

.18(:01النبرانيين)الى2"الخظيةعن

بها.يبوحواألاعلىتماهدوابأسارزاخرودينهم-5؟

تعرفواانلكماعطيقدلانه.*.لهموقال"فأجاب

."يع!فلملاولئكوأما..السمواتهلكوتأسرار

.ا!ا:13)متى

ايضا.الموتىيعمدونوكانوا-6؟

اجلمنيمتمدونالدينيصنعفماذا،"والا

.9؟(:15كورنثوس)1"الاموات

فيلهسيمرضهاالمرءعلى!دتباللهانوعندهم-7؟

.أحداثمنحماته

.ا:؟(بطرس)01"السابقالإباللهعلم"بمقتضى

الجسد.ببصفيقولونلاوكانوا-8؟

.ا((روحانياجسماويقامحيوانماجسما))يزرع

.144(:501كورنثوس)1

الخلقيكفلاخر2وبمكانبالفردوسيؤهنونوكانوا-9؟

النحيب.عنفيه
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البكاءيكونهناك.النارأتونفي))ويطرحونهم

.2؟(:13)متى"الاسنانوصرير

.الناسوأرواحاللهبمنيتوس!.منثمانويعت!دون-03

اللهبينواحدووسي!واحد%لهيوجد"لانه

.5(:؟)تيموثاوس((والناس

ففمما،المقارنةهذهفيالاسترسالالىبناحاجةهنوما

امروهو،الديانتمنبينالواضحةالمشابهلاظهاركفايةتقدم

فيه:غرابةلا

.المهوديالدينضنمتطورانكليهما،نهما-ا

فيديانتهمالىالدعوةيبثونكانواالديانتين-منكلكهنةلان-2

.السواءعلىالاسكندريةوفبىالمهودية

الابننعدهاانحقنافمنعهداأحدثالمسيحيةانوبما

اللاهوتكتابأبرزمنوهويوسبيوسانبلللاسيةالشرعبى

انالإسيةيريانعشرالتاسعفبىالقرنبالكضمنأعلاموهووجمبون

امرهابادصءفبىالمسيحيينعقمدةعلىأطلقاللىيالاسمهبى

بعد.فيماالمسيحيةاسمبهواستبدل

المحدثينبعضأكدوقد

يسوعؤجلعاشواحقيقيونمسيحيونهمالإسيينان-أ

المسيح.

المسمحيةاسموان،المتأخرونا(لإسيونهمالمسيحيينان-ب

انطاكمة.فىصيغقد-الظنأجمعفى-

بلسانكتابتهاوكانتقبليمنالإسيون1كتبهاالاناجيكان-ج

بهيدونواانالاسكندريةإشيوألفالدياللسانوهويونان

مؤلفاتهم.

صمادوفهمالاناجملالبهمعزيتالذينالاربعةاولئكأما

منهااليهودعامةلدىماغيرالمعارفهنلديهملشىأمئونسمك

.لهـاالحقيقمينالمؤلفينليسوابأذهميقطعماوذلك
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ظفروقد.الحاضرالوقتفبىالديوعواسعالرأيهذا

فىاللاهوتكليةمنبجائزةم3!17سعنةفيهاتفلدالسمد

ناعالأالدامفةالبراهمنفيهوأوردقدمهلمبحثبألمانيماجوتنجن

اسماءهمتحملالتىالاناجيليؤلفوالمويوحناولوقاوهرقسمتى

اياها.انتساخهمتتعدلمبهاعلاقتهموان

كلمةعلىتشتملالاناجيلهدهانالرأيهذايعززومما

."كنمسة"

لموان.للكنيسةفقلمنهميسمعلم."وان

.والعشار"كالوثنيعندكفليكنالكنيسةمنيسمع

.17(:18)متى

لمالمسيحيةالعقيدةهمثلوكاناللىيالوقت*فيوذلك؟

انجيلكاتبانعلىيدلمما،الكنائسلانشاءخطوةبعديمتقدموا

ا-لوحمدةالكنيسةوهيالإسيينكنشمةالىيشركانانمامتى

الوقت.ذلكفبىقائمةكانتالتبى

جدول،المسيحعصرمنقرونبضعةقبل،للاسيينكانلقد

قساوسة..اساقفة:اليهاوماالدينيةالمناصببأسماء

أساو.اناشيد.مزاير.رسائل.مقدسةكتب.شمامسة

بناءاعادواقدورسلهالمسيحايامفبىالقومكانفاذا،وكنايات

يتصلشىءابتداعالىحاجةغيرفىكانوافانهمالمسممحية

نااذ،الدينيةوالمصطلحاتالكنسىوالنظإموالشريعةبالعقيدة

خلت.قرونمنلهماعتدقدكانذلك

واحدزمنفييعيشالموالمسيحيةا.لإسمةانتقدمممانرى

.الاخرىتولدانقبلأنفاسهاالإولىلفظتفقد،جنبالىجنبا

الاسيينان(تقدمكمام37سنةوليد)وهويوسفسوقد.كتب

اليهوديةبلادفيوانهمالمدنمختلففبىمشتتينكانواعصرهفبى

قليلى.غيركانوا

لمولكنه،الخلفمةآرائهموفىملىاهبهمفيتحدثوقد
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زاذلك،المسيحيةتدعىرهبنةاوملةاوشيعةالىالبتةيعرض

خر.2باسمالسفينةتعتليكانش!المسيحية

تاريخهمغيرمنبأدلةيثبتانمسيحبىمقدورفيوليسهذا

عهدقبل"مسيحى"بأنهوصفامرءاثمأنبالإساطيرالمفعم

يعيشونكانواكاتبثلاثمائةبينمنفهو،م401سنةتستس

واالمسيحيةاوالمسيحعنشيئافذكركتبمناول،زمنهفي

الذييوسفسعهدمنيسيرةفترةبعدذلكوكان،المسمحيمن

فالمسمحيةواذن،أسلفناكماالمسبحيةدونالإسيةعنتحدث

ماوأيا.البوذية.طريقهناوبالإصالةإها،الاس!يةمنمولدة

تشابههنالدرنتينبينهاانكارالاستطاعةفىفلسىالامرثان

بسصريتعلقفيماوكذلكالتشريعوروحبالضيدةيتصلفعما

المسيحيةعناصنفبىالزهنفبىا.لإسيةسبقوانمنهما.كلىممث-،يخ

تحملقبلكانتالمسيحيةانهنايعنيناالذيولشىأصلشها

قبلالعالمالىقدمعفتعاليمهاانيعنينا.عالذيواثماأخراسما.

ديأنةانهابالتوليعصففذلك،لهامبدأاتخذالذياليوم

الشرقية.الوثنيةالادياندركالىبهاويهب!جديدةسماوية

لإسيمن11وعقيدةعقيدتهمبينالتفرقةالمسيحيونحاولوقد

ا)روحببعثمنوا7وانالاسيينانجعبتهمفيماقصار!ىفكان

فكبرتيديانتهممنأسقطواوانهمالجسدببعثيؤمنونيكونوالم

.داحضتانلحجتانوانهما.الثانيالاقنوبموتجسدالثالوث

أجزاءغير-ا.لإسيينديانةمنبشيءعلمانح!لمفنحن-ا

منكتابعلىنطلعولموبلينىويوسفسفيلونكتبهامنقوصة

المسيحي.الجديدالعهدغيرالمقدسةالاسيينكتب

عقائدهمزفص!يلفههادونواسريةكتبلهئم4كانتانهثم-؟

.الفوغاءعلىبهايضنونوكانوا

.7:6()متىاخنازير"اقدامدرركمتطرحوا"لا

وأحققدسيةأشدهومااههداذلكفبىعقائدهمبينيكنولم.
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معهمبادتوقدالانفأما.والتجسدألتثليثعقيدتىمنبالسرية

العهدباستثناء،عقائدهمفيهاجليتالتىالمقدسةكتبهم

الديانةتلكبأننقطعمعها.اننستطيعلاحالىفبىفصرنا،الجديد

مناصرافالنرىوانا.والتجسدالتثليثعقيدتيعلىتشتمللم

نفسهفي!لونانذلكومن،وهناكهنامبعثرةالعقمدتينهاتمن

الالهيةالكلمةتجسدتلاميذهيلقنكان-إشىمعلموهو-

Divine Logosبألفا!علمعلىوكان(bو"الوسم!""اللهابن

تصرقدالكلمةانكتاباتههنويؤخذ،و))المسيح"و"الشفيع"

.جسدا

)يوحنا..."بشاوحلىجسداصارا))والكلمة

.114(:ا

ابيه.أحضانالروأدراجهيعؤدثمبشرايتمثلقداللهابنوأن

الإسيينانييوسبيوسهررفقدبالتثليثيتصلفيماأما

هاتينأغفلواانهـ!مي!قولمنيخطىءثمومن،العقيدةتلكعلموا

المسيحيين.عندالمثطنالجليلتيالعقمدتين

ا!ثنببةهنالميممدممييحية-7

كبيراقدراأضعافهافبىتحويالمسيحمةان!دمهمانرى

.)35(بميسمهاموسومةاليؤمالىتزالماوهىالوثنيةمن

منأسلافهلانكماالثالوثيعبدهذاوقتنافىفالمسيحي-ا

.الاوثانيعبدونالبدائسن

كانكماأع!اله41ويرعىحياتهعليهيديمانإلههيدعووهو-؟

الشىالإحواليهىءاناوقطيعهيحرسانيدعوهالبدائي

زروعه.نموتلائم

الوسم.لاثراسم-وويعلمالحيوانبهايوسمالمكواة:الميسم-35
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الاذكاريقيمونأسلافهوكان،الدينيةبالاناشيديترنموهو-3

الابتهالاتويرددونالادعياتويتلون

الكبالشيسوقونأسلافهكانكماللكنسحهالاهواليهبوهو-4

.ن4الاوالىوالخمورالزيوتويحملونوالثيران

الاسالمبمنكثراكنائسهمتصمميدفيالمسيحيينويصطثع-5

الشمسأشمةيدعونفلا،يصطنعونهاالسحرةكانالتى

الالوانهتعددةالزجاجمنألواحخلالمنالااليهمتنفذ

الارغنوصوفالمصطنعالفبشيتيأزركيمابالرصاصموشاة

كلفيطغيالمكانالمسبلةوالقدسيةالقلوبنيا!يهزالذي

صوتويخمدالنفسيةالانفعالاتفيثرالحواسعلىاولئك

العقل.

العبادةبأسال!يبيحتفظونالانىالالكاثوليكانفكوما-6

وابأعناقهمأمنوطةوالايقوناتالمدالعاتيحملوناذالبدائية

بثيابهم.ناشبة

-،"،

هاكلانعنوالوثنيةالمسمحمةبينالموازنةاسفرتوقد

مستمدهووهناسلأآنماونوامشىعفائدمنالمسيحيةعليهتنطوي

القدامى.الوثنيينمذاهبمن

الوثنيمنمذاهبمنسبقهاوماالمسيحيةبينالتماثلويرجع

.:عاملينالى

الازمضهاختلفتمهماالبشريةالطبيعةخصائصتماثلى-أ

والامكنة.

تمائل-عندالاصقاعمختلففبىوالاحاسسىالمشاعرتماثل-ب

.والاوضاعالاحوال

الامصىإرش!مىفبىلكلأتبعابالتدينالمسمىا)شعورنمو-ج
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.بالعبادةالمتعلقةالعقليةالعناصرمننابعا

الاسكندويةفبىولاسيما،المختلفةوالنحلالمللألةصياعالتقاء-؟

بعقائدهميتصلىفممايلاراءوتناقلهمبعضابعضهموملابسة

جديدقالبفيوصبهاعقإتهابتنقيحهنهمشيعةكلوعفاية

.الاخرىالشيععقائدفييروقهـ!ما-انتحالمع

لابماتالاهوانالحاليالمسيحبىالدينانالقولوموجز

ناالحاضرالوقتفيالي!رالهينومن،بناؤهاأعيدوفنية

الوثضيالاصلالىوالجديدالقديمالعهدينفبىفكرةكلئرجع

يتصفبشرينتاجالقائمةفالمسيحمة.منهانتحلتالذي

بأنالزعمحالوقد.صانعوهبهايتصفكانالتبىبالمثالب

سوسيزلفلم،تنقيجهادونالسماء،منمئنزلةالمسيخمة

تهافتتحتىعظامهافييفتالخلقياوالفشادالصقليةالفوضى

بالفالج.مضروبةتموتن2وأوشكت
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الفهرس!

واللاهوتالئاسوت-ا
والتوحيدالتثليث-ص

اسرائيلبنيأنبياء-3

المنتظرالمسيح!ص

الانسانيسوع5ء.-

المنتظربالمسمحالتبشيريقظةب6

الإلهيسوعلمحخ7

!لهةتجسد8!ى

متعددونمسحاءلر9

الهنودومسمحايهودأمسيجير.

الحقائقحجبمحاولةا!ا

الإنباتإلهات2
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الطليعةدارعين-در

ادكل!ا(ا!ف!ر))ئقدلعمليسلةفني

والناشرالمؤلفمحاكمةوثائقمع-الدينيالفكرنقد

خامسة()طبعة

أليصم!لصادقد.

ثانية!)طبعةن2للقرالعصريالفهملقد

أحمدعمفد.

الدينحول

اذظز-مماركس

والدينالماركسيون

هريههيشالى

ثانمة()طبعةوالثورهالتراث*

شم!ريغعيد.

اطبقىااصزاعواوالجنسؤمالديندراساتالمحبرمالثالوث

ثالثة()طبعة

ياسمينعليبو

ثانية()طبعةالعربيالفكرفىالإسطورةمض!ه!ن

ظييلأحمدخليلد.
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القرآنجدلية

ظييلىأحمدظيلىد.

يمانالتوحيد-خبىالتارتظورهفيالتوبد

دثقونئى!لا

والمسيح!ةباليهوديةالقرأنصله

ل!لو.الفويلالم

ثالثة()طبعةوالتوحيدموسى

سمينموند.فربريد

ثانمة()طبعةمسيحيالشىالمس!يح

برناوسشوجورج
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أطالعةاداوعنص!دو

الماركسي!(مواث")هقسملمميعلة

موسعةاثانمة)طبمةاضقابيةاالحركةفي

IرIم - Jنيئز

رابعة()طبمةالماركسيةتعاليم

انغلز

المستقبلمجتمع

بيبيلىاوغمممت

الطبقاتصراعنظريةحول

بليضاتوف

السياسيوالنضالالنقاببى،لالنف!

لهيفييق

والشرفتالشيوعية

لبفين

السلطةطريق

تس!بركياو

الصيئيةالثورةفاق7وتدييم

تووتسكي
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ثالثة()طبعةالماهلةالمرأةتحرر

كولنننيايامسفلوا

الفلاحيةوالمسألةالماركسية

سعتاليق

فوضويةأأماشتراكية

ستاليق

ثانية()طبعةوانهيارهاتطورهافيالرأسمألية:الشموعيةباءألف

بروبراجنس!يبوخا!بق

الصينيةوالثورةالقوميةالمسألةحولأطروحات

زينو!يعف
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